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INTRODUCTIE
Dit boekje zou wel eens het meest ontnuchterend kunnen zijn van alles wat u ooit gelezen

heeft. De wereld is aan het einde van de menselijke geschiedenis beland. Wij leven volgens de

mening van velen in de tijd waar Jezus gedurende zijn prediking over Gods Koninkrijk

destijds over sprak. In de dagen van Christus dachten velen van zijn volgelingen dat Hij de

geprofeteerde koning was, die het Joodse volk van het Romeinse juk kwam bevrijden.

Op Jezus laatste dag als mens vroeg Pilatus hem of hij een koning was. Jezus antwoordde

hem  door te zeggen dat Zijn Koninkrijk niet voor die tijd  of dat tijdperk was. Maar het boek

Openbaring geeft zeer duidelijk te kennen, dat het dezelfde Jezus Christus is, die op een dag

als Koning der koningen naar de aarde zal terugkeren. De evangelieboodschap van de Bijbel,

het Evangelie dat Jezus onderwees, gaat over de komst van het Koninkrijk van God op aarde.

Dit zal een Koninkrijk zijn dat over alle naties zal regeren.

De mensheid heeft uiteindelijk dat tijdstip bereikt. Wij leven in de tijd i.e. het tijdperk waarin

Jezus Christus als Koning over de ganse aarde zal heersen. Maar net vóór  dat definitief

plaatsvindt, moet de mens de slechtste tijden ooit van haar gehele 6.000-jarig bestaan

verduren. Dit is een tijd waarnaar in de Geschriften wordt verwezen als de Grote

Verdrukking.

Misschien leest u dit boekje wel nadat deze verdrukking al is begonnen. God openbaart dat de

tijd ervan drie en een half jaar bedraagt.Verwoestingen van onvoorstelbare aard zullen de

gehele wereld teisteren. Het Evangelie, het goede nieuws, is dat Gods Koninkrijk op deze

aarde zal komen zodra die verdrukking met de komst van Jezus Christus tot een einde wordt

gebracht

Dit boekje is allereerst geschreven voor degenen die eens als Gods ware Kerk verenigd waren

in één enkele organisatie die de Wereldwijde Kerk van God werd genoemd. Maar zoals God

Zijn Kerk vooraf waarschuwde, zou er in de eindtijd een grote afval plaatsvinden (een

afvalligheid van de waarheid). Dit boekje heeft het over de zaken die Gods volk reeds aan het

eind van dit tijdperk zijn overkomen. Niemand in de verstrooide Kerk zal aannemen wat in dit

boekje geschreven staat, tenzij zij geroepen zijn om een laatste overblijfsel te vormen uit allen

die van die ene organisatie verstrooid waren geraakt. Als dit waar is, zal hetgeen u leest u

aangrijpen, omdat Gods Geest u trekt. Als dat gebeurt, dan moet u, en u alleen, beslissen of u

daarop reageert.

Dit boekje is in de tweede plaats geschreven om hulp en inzicht te verlenen aan iedereen

waarmee God gedurende deze tijdsperiode gaat werken en die voorheen geen deel uitmaakte
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van Gods Kerk in de eindtijd. Als u deze woorden leest en de tijd van verdrukking

ondertussen over de gehele wereld is uitgebroken, wordt u misschien de gelegenheid geboden

tot berouw en bekering te komen en deel te gaan uitmaken van het fysieke overblijfsel dat

God roept. Dat overblijfsel zal door de eindtijd heen in een nieuwe wereld komen waar Jezus

Christus het bestuur van het Koninkrijk van God over alle naties zal vestigen. Dit maakt deel

uit van het hoofdpunt van het gebed dat Jezus aan Zijn discipelen gaf om te bidden: “Onze

Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome” (Matteüs 6:9-

10). De tijd waarin u nu leeft, is die tijd waarin dat Koninkrijk naar de aarde komt.
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NU IN DE EINDTIJD

Ongeveer een jaar geleden zond iemand mij een bandje toe. Daarop stond een preek, die door

een dienaar was gehouden die deel uitmaakt van een van de grotere organisaties die zich

eertijds van de Wereldwijde Kerk van God hadden afgescheiden. In die preek dreef hij de spot

met het idee  dat we ons nu in het einde der tijden bevonden. Als iemand in de verstrooide

Kerk van God in gebreke blijft onze recente geschiedenis naar waarheid te erkennen en zo als

het ware tekortschiet een betrouwbare getuige te zijn van de waarheid inzake de dingen die

we als Kerk hebben meegemaakt, dan zal die persoon ook niet in staat zijn het enorme belang

voor zijn geestelijk welzijn te begrijpen, namelijk dat we wel degelijk IN het einde der tijden

leven.

Een ieder van ons die deel heeft uitgemaakt van het Lichaam van Christus, zou moeten weten

in welke tijd we nu leven. Als we geloven dat we inderdaad de ware Kerk van God zijn

(degenen die door Gods Heilige Geest zijn bevrucht, die Gods geboden onderhouden en het

getuigenis van Jezus Christus in hun leven hebben), moeten we in staat worden geacht de

waarheden van onze geschiedenis over de laatste tachtig jaar te kennen en te bevatten. De

gebeurtenissen  van deze tijdsperiode openbaren ten volle dat we waarlijk Gods Kerk in de

eindtijd zijn.

Bijna een derde deel van de Bijbel bestaat uit profetieën en het grootste deel ervan gaat over

de tijd waarin we nu leven. De Kerk bevindt zich nu middenin de vervulling van een groot

deel van deze voor de eindtijd bestemde profetieën, die uiteindelijk tot een grote fysieke

verdrukking op de gehele aarde zal leiden. Dit artikel is het eerste van een reeks dat in dit

boekje de aandacht wil vestigen op verschillende schriftgedeelten die bewijzen dat we IN de

eindtijd leven.

Hoe duidelijker u de waarheid inziet en gaat geloven wie we zijn en waar we ons precies in de

tijd bevinden, des te groter uw geestelijke kracht wordt. Hoe sterker uw geloof is, des te beter

u voorbereid zult zijn op de traumatische tijdsperiode van de fysieke verdrukking, die alle

eindtijdgebeurtenissen tot een einde brengt.

Als de schriftuurlijke bewijzen, dat we ons in de eindtijd bevinden, niet worden aanvaard, zal

dat uitlopen op broeders die verder afglijden naar geestelijke indolentie en in slaap vallen.

Deze vorm van blindheid maakt dat mensen zich aan valse zekerheden vastklampen. Veel

mensen blijken het aangenamer te vinden in leugens over de Kerk te geloven. Dergelijke
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leugens houden tevens de valse leerstelling in, dat het nu een tijd van groeiende vrede in de

Kerk is – een tijd waarin mensen zich met succes hergroeperen en wederom harmonieus

samenwerken na een moeilijke tijd van chaos die zich in de Wereldwijde Kerk had

voorgedaan. Als u weet dat we ons in het einde van dit tijdperk bevinden, dan weet u ook dat

dergelijke leerstellingen vals zijn. Zij hebben  alleen de bedoeling broeders nog verder te laten

afdrijven van het werk aan de dingen dat ze eigenlijk zouden moeten doen.

Als u niet kunt geloven wat God over Zijn Kerk in de eindtijd zegt, dan is dat een klinkklare

weigering om Gods ware getuigenissen terzake te aanvaarden – Zijn getuigenis over onze

gesteldheid in deze tijd! Juist deze weigering waarvan de Kerk gedurende de laatste zeven

jaar is doortrokken, is een getuigenis tegen ons geworden. Dat is de reden waarom de tijd

voor de verstrooide Kerk van God ten einde is gelopen. De artikelen in dit boekje kunnen nu

slechts de broeders in hun berouw ten dienste staan als God daarvoor hun verstand opent.

Slechts een klein overblijfsel zal door God uit de verstrooide Kerk worden geroepen om tot

berouw te komen.

Als u Gods woorden over het einde van het tijdperk gelooft, zult u ook weten dat u nu, vlak

voor Gods Koninkrijk op aarde komt, in die tijd leeft. Dan zult u Hem geloven als Hij u zegt

dat dit een tijd van treurnis is, van weeklacht en leed. En u kunt Hem geloven, als Hij de

leugen veroordeelt, dat het een tijd van vrede en veiligheid zou zijn. Iedere dienaar of

organisatie die broeders van de waarheid afleidt, verzet zich tegen God en de kracht van Gods

Geest, die juist tot een dieper begrip, waarheid en geloof moet leiden.

Alhoewel broeders door de eeuwen heen in staat zijn gesteld geestelijk hun voordeel te putten

uit de vele Geschriften die verwijzen naar waarschuwingen en vermaningen over een zeer

bijzondere tijd in het einde, zijn dezelfde Geschriften niettemin op zeer specifieke

gebeurtenissen geconcentreerd, die zich in de eindtijd zullen voordoen. Een zo’n voorbeeld

dat goed past in de context van wat in de vorige paragraaf is aangestipt, wordt gevonden in 1

Tessalonicenzen. “Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig dat u

geschreven wordt: immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief

in de nacht. Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een

zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. Maar gij, broeders,

zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: want gij zijt allen

kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; laten

wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn”  (1 Tessalonicenzen

5:1-6). Dit is een hoognodige instructie voor onze tijd. Als wij werkelijk de leiding van Gods

Geest volgen, zullen we in het licht zijn. We zullen de waarheid kunnen inzien, dat er een
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voortdurende druk binnen de geledingen van de Kerk is geweest waarmee men poogde

mensen op bedrieglijke wijze te overtuigen dat het nu een tijd van vrede en veiligheid is.

Ezechiël wijdt enige zeer ondubbelzinnige woorden aan wat God te zeggen heeft over

dienaren die trachten broeders in die zin te overreden, dat de tijden betreffende de Kerk

gunstig zijn. Hiermede schetsen zij een beeld van vrede, goede werken en een toenemende

groei en veiligheid binnen hun gemeenschap. “Hebt gij dan geen bedrieglijke gezicht

geschouwd en leugenachtige waarzeggerij gesproken, toen gij zeidet: zo luidt het woord des

HEREN - terwijl Ik niet gesproken had? Daarom, zo zegt de Here HERE, omdat gij

bedrieglijke dingen gesproken en leugen geschouwd hebt, daarom zie, Ik zàl u!  luidt het

woord van de Here HERE. Mijn hand zal zijn tegen de profeten die bedrieglijke dingen

schouwen en leugen waarzeggen; tot de kring van mijn volk zullen zij niet behoren, in het

boek van het huis Israëls niet ingeschreven worden, en in het land Israëls niet komen, en gij

zult weten, dat Ik de Here HERE ben. Omdat, ja omdat zij mijn volk hebben doen dwalen door

te zeggen: vrede! zonder dat er vrede is” (Ezechiël 13:7-10).

Leugens over hoe het werkelijk met ons gesteld is, keren broeders af van een juist begrip.

Ons vermogen de dringende noodzaak in te zien op welk punt in de tijd we thans zijn

aangeland, zal ons aanzetten tot een beter besef in ons leven te komen. Dat zal ons dan weer

helpen nader tot God te komen en meer geestelijk waakzaam en beter voorbereid te zijn op de

moeilijke tijden die in het verschiet liggen. Geloof en vertrouwen zullen toenemen als we

meer en meer op het woord van God afgaan – als we de dingen geloven die precies als Hij

voorzei, thans in ons leven worden vervuld. Door Zijn ware getuigenis!

Wij bevinden ons ver in de profetische tijdsperiode aan het eind van de 6.000-jarige

geschiedenis van de mens op aarde, waarnaar de Schrift verwijst als “het einde der tijden.”

Het is een tijdsperiode die voorafgaat aan de dag dat het Koninkrijk van God op aarde komt.

Het is een tijdsperiode die deze definitieve dag, alsook een tijdsperiode van grote fysieke

verdrukkin op deze aarde omvat, die drie en een half jaar zal duren. Andere

eindtijdgebeurtenissen waarvan in de Schrift gewag wordt gemaakt, gaan zelfs aan deze

beslissende tijd  van een grote verdrukking vooraf. Deze gebeurtenissen gaan terug naar een

tijd waarvan de profetie openbaarde, dat het “einde” zou komen in een tijd, waarin een grote

verwoesting in de Kerk plaatsvond.

Slechts weinigen blijken in te zien dat we ons “ver” in de eindtijd bevinden waarvan in de

profetie wordt gesproken. Wij zijn nu aan het einde van een profetische verstrooiing van de

Kerk gekomen en een grote fysieke verdrukking zal spoedig volgen! Bereidt u zich

daadwerkelijk voor op het thans spoedig komende Koninkrijk van God? Jammer genoeg
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zullen er sommigen zijn die deze woorden niet zullen lezen totdat zij definitief in de

verdrukking belanden.

De volgende artikelen leveren het absolute bewijs waar we ons in de profetie bevinden – op

welk punt we ons op het tijdstip dat dit geschreven wordt, in de eindtijdgebeurtenissen

terechtgekomen zijn. Dit zijn Gods getuigenissen – het zekere woord van God voor deze

eindtijd.
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DE TIEN MAAGDEN
(Matteüs 25)

De navolgende artikelen behandelen specifieke bijbelgedeelten waarin schriftuurlijk bewezen

wordt, dat we ons in de eindtijd bevinden. Ze vormen niet het enige schriftuurlijke bewijs dat

we in die tijd leven, maar het zijn wel de meest toepasselijke en belangrijke gedeelten die we

moeten begrijpen. U dient ook te beseffen dat sommige van deze schriftgedeelten vele

bewijzen in zichzelf bevatten.

Het eerste bewijsstuk is vervat in een parabel. Deze parabel heeft altijd waardevolle lessen

voor de broeders in de Kerk gehad, maar het bevat ook informatie die specifiek zelfs meer van

toepassing is op de tijd waarin we nu leven. Dit schriftonderdeel wordt gevonden in Matteüs

25 en wel in de parabel van de tien maagden.

Terwijl we elk bewijsstuk behandelen, zullen de navolgende artikelen de aandacht vestigen op

belangrijke punten die in ons begripsvermogen voorop moeten staan. De artikelen zijn niet

bedoeld om elk schriftgedeelte tot in detail te behandelen. Dat is reeds overvloedig in preken

gedaan die elk onderwerp nauwgezet onder de loep namen. U kunt om toezending van deze

preken verzoeken, die  over een van deze onderwerpen gaan.

Het eerste wat in de parabel over de maagden dient te worden opgemerkt, is dat alle tien

schuldig waren aan verzuim. Zij lieten na wat zij moesten doen. Alhoewel de wijze maagden

zich beter hadden voorbereid door Gods Geest in hun leven te zoeken (de olie), slaagden zij er

niet in deze aan te wenden zoals God had voorgeschreven. In een tijd die zo kritiek voor hen

was, deden zij precies hetzelfde als de dwaze maagden. Zij sluimerden allemaal en waren in

slaap gevallen. Vanwege hun trots zijn er veel te veel broeders die er moeite mee hebben toe

te geven, dat dit het is wat er in de late jaren tachtig van de vorige eeuw werkelijk in de Kerk

plaatsvond. Ditzelfde vindt in deze nieuwe eeuw wederom plaats onder degenen die

verstrooid zijn.

We zijn allemaal schuldig aan het feit dat we sluimerden en in slaap gevallen zijn. Kunt u

toegeven dat dit ook bij u het geval was? Als dit niet in de Kerk had plaatsgevonden, als de

Kerk niet vanwege haar toestand uit Gods mond was gespuwd, zou zij misschien niet zijn

verstrooid. Maar als we eerlijk zijn tegen God en onszelf, dan moeten we wel toegeven wat

zich voor onze ogen heeft afgespeeld. Velen kunnen dit echter niet. En degenen die dat niet

kunnen, zullen verder ook niet geïnteresseerd zijn in de resterende bewijzen, omdat zij zich
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niet kunnen neerleggen bij de gedachte, of willen begrijpen, wie we zijn. De tijden die we

gedurende onze recente geschiedenis hebben doorgemaakt, zijn echter in volledige

overeenstemming met het woord van God.

De Kerk was op het punt beland, dat zij moest worden wakker gemaakt, omdat broeders in

slaap aan het vallen waren of alreeds in een diepe slaap verkeerden. Er vond echter een

profetisch en krachtig voorval in de Kerk plaats (hetgeen elders ten bewijze zal worden

behandeld), dat velen in de Kerk deed ontwaken. Het was een gebeurtenis die profetisch door

afvalligheid werd gekenmerkt. Een afval die van de top van de leiding uitging en een

schriftgedeelte vervulde, dat naar deze specifieke tijd verwees als een openbaring voor de

Kerk dat Jezus Christus nu spoedig komen zou en dat we de eindtijd waren ingegaan. Paulus

vermeldde dat de komst van Jezus Christus niet kon plaatsvinden voordat de Kerk deze

ontstellende gebeurtenis eerst was overkomen. Het was een ROEP die naar de gehele Kerk

uitging, maar niet door allen in de Kerk werd gehoord, omdat men te diep in een geestelijke

slaap verzonken was.

Als mensen slaperig en soezerig zijn, vallen ze gaandeweg of direct in slaap. Als er geroepen

wordt dat ze wakker moeten worden, ontwaken sommigen meteen, terwijl anderen zich alleen

maar omdraaien en verder slapen. Voor de Kerk nam het proces van in slaap vallen en wakker

worden  enkele jaren in beslag. Ook al werden sommigen eerder wakker dan anderen, toch

was er voor de Kerk van God sprake van een nauwkeurige tijd waarin die “roep” het meest

intens was.

Ongeacht de exacte datering, begon de Kerk in het midden tot laat in de jaren tachtig van de

vorige eeuw in slaap te vallen en werd zij in de loop van de jaren negentig gewekt. De roep

om te ontwaken, vond in het midden van de jaren negentig op de meest krachtige wijze plaats.

We hebben deze tijd meegemaakt en zouden onszelf gemakkelijk in deze parabel moeten

herkennen.

Er ging tot de gehele Kerk de roep uit dat de bruidegom op komst was en dat we niet moesten

slapen, maar onszelf gereed moesten maken. We moeten ons thans meer dan ooit

voorbereiden  op het spoedig komende Koninkrijk van God – de wederkomst van Jezus

Christus.

Onze treurige historie getuigt ervan, dat velen verkozen niet op dit luide geroep te reageren.

Bijna al degenen die eerst reageerden door wakker te worden, zijn weer in dezelfde staat

teruggevallen als voorheen – afglijdend naar hun eerdere toestand van slaap of alweer in slaap

gevallen. Het is nu niet de tijd waarin we ons kunnen veroorloven dit nogmaals te laten

gebeuren, maar veeleer om onszelf voor de spoedige komst van de bruidegom gereed te



De tijd is ten einde   11

maken. We moeten waakzaam, oplettend en op onze hoede zijn. Dat is het tegenovergestelde

van in slaap vallen!

Degenen die op gepaste wijze op Gods geroep reageerden, zullen meer dan ooit tevoren in

hun leven dichter met Hem verbonden zijn. Zij zullen nog oplettender zijn voor het gevaar en

de invloed om weer in een staat van lauwheid en geestelijke luiheid  te geraken. Zij zullen een

hernieuwde toewijding jegens God hebben, Zijn plan en Zijn bedoeling met ons. Als

vervolgens de bruidegom komt, zullen deze broeders die zichzelf gereed hebben gemaakt, met

Hem meegaan voor de huwelijkssluiting..

“En midden in de nacht klonk een geroep: De bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet!”

(Matteüs 25:6). Wij hebben die tijd van middernachtelijke duisternis die over de Kerk lag,

toen de slaap ons overmande, meegemaakt. De taak die wij verzaakten, was ernaar te streven

volledig waakzaam te zijn – onszelf gereedmakend  voor de komst van Gods Koninkrijk.

In de parabel staat niet dat alleen de wijze maagden kunnen reageren om zichzelf gereed te

maken. Om op de juiste en gepaste wijze aan God gehoor te geven, moeten de wijze en dwaze

maagden allebei tot berouw en bekering komen en doen waarvoor God ons geroepen heeft –

Gods Koninkrijk zoeken, waakzaam zijn  en onszelf gereedmaken. Daar zijn we niet altijd

mee bezig geweest!  Dat is dan ook de reden waarom we allemaal tot inkeer moeten komen.

Degenen die zich in het verleden niet hebben toegelegd op het verkrijgen van Gods olie in

hun leven, wordt de mogelijkheid geboden zich hiervan  na hun berouw alsnog te voorzien.

De wijzen onder hen moeten op hun beurt ook tot inkeer komen vanwege de verkeerde manier

waarop zij zichzelf gereedmaakten. Al degenen onder de wijze en dwaze maagden die op

gepaste wijze gehoor geven aan Gods roep om wakker te worden en zichzelf gereed te maken

om de bruidegom tegemoet te gaan, zullen Gods Koninkrijk bij de wederkomst van Jezus

Christus in kunnen gaan. “Doch terwijl ze heengingen om te kopen, kwam de bruidegom, en

die gereed waren, gingen met Hem de bruiloftszaal binnen, en de deur werd gesloten”

(Matteüs 25:10).

Alhoewel Matteüs 25 een wijd verbreid verhaal in de vorm van een parabel is, concentreert

het zich desondanks op een zeer bepaalde tijd, vlak voor de wederkomst van Jezus Christus.

Het vermeldt de toestand waarin de Kerk zich in deze kritieke tijd van de geschiedenis tegen

het einde van 6.000 jaar menselijk zelfbestuur, bevindt. Gelooft u dat wij die personen zijn in

die zeer nauwkeurig aangegeven tijd? Zo niet, wie bent u dan wèl, en wat en waar is dan de

rol van de Kerk in de tijdschaal van geprofeteerde gebeurtenissen die zich voordoen vlak voor

Gods Koninkrijk komt?
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DE GEESTELIJKE TEMPEL
(Matteüs 24)

Een ander schriftuurlijk bewijs dat we ons in de eindtijd bevinden, wordt gevonden in

Matteüs 24. Dit hoofd stuk begint met het verslag over Jezus die met Zijn discipelen op het

tempelterrein  in Jeruzalem wandelde. Toen Jezus hun aandacht op de tempel vestigde, zei Hij

dat de tijd zou komen, dat er geen steen op de andere  gelaten zou worden, die niet zou

worden weggebroken.

Zijn woorden brachten kennelijk een nieuwsgierige reactie bij de discipelen teweeg. Zij

vroegen Jezus wat het teken van Zijn komst en van de voleinding der wereld zou zijn. Zij

hadden er geen idee van dat er nog bijna 2000 jaar voorbij zouden gaan voordat dit zou

gebeuren, omdat zij geloofden dat Hij naar Jeruzalem zou komen om nog tijdens hun leven te

regeren.

Het feit dat deze vragen een reactie waren op wat Jezus hun eerder had verteld over de stenen

van de tempel die neergeworpen zouden worden, onthult dat het gesprek zich toespitste op de

gebeurtenissen die zouden leiden naar de wederkomst van Jezus Christus als Koning der

koningen. Hij begon hun te vertellen wat de aard van die voorvallen zou zijn, die tot zijn

wederkomst zouden leiden. Hij sloot Zijn opmerkingen hierover aan hen af met de woorden:

“En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle

stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de

wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. En Hij zal zijn engelen uitzenden met

luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het

ene uiterste der hemelen tot het andere”  (Matteüs 24:30-31). Deze verzen laten zien wat  er

aan het einde, vlak voor Zijn komst staat te gebeuren.

In de laatste luttele jaren van zijn leven verkreeg Mr. Armstrong het inzicht dat Jezus Christus

niet tot een fysieke tempel zou terugkeren, maar naar een geestelijke: de Kerk. Hij maakte

duidelijk dat er geen fysieke tempel herbouwd zou worden, waarnaar Jezus Christus dan kon

terugkeren. Hij gaf deze uiteenzettingen omdat sommige belijdende christenen geloven dat

zulks eerst moet gebeuren voordat Hij kan wederkeren. Mr. Armstrong wilde daarom voor

eens en altijd duidelijk maken dat Jezus naar een geestelijke tempel zou terugkeren.

Dezelfde dienaar die eerder in de ‘Introductie’ vermeld wordt en die volgens getuigschriften

eveneens de titel van ‘regionaal voorganger’ in de organisatie van de ‘Verenigde Kerk van
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God’ voerde, dreef tijdens zijn preek de spot met het geloof  dat veel van de verklaringen die

in Matteüs 24 waren gegeven, maar iets met de hedendaagse toestand van de Kerk te maken

zouden hebben òf dat we ons nu al in de eindtijd zouden bevinden. Ook hij sprak van een

fysieke tempel die eerst in Jeruzalem gebouwd moest worden. Waar was deze dienaar toen

Mr. Armstrong deze valse ideeën begon recht te zetten? Deze dienaar was kerkpastor, maar

hij schoot tekort en groeide niet met de Kerk mee. Dergelijke ideeën zouden reeds lang

geleden verbannen moeten zijn.

Veel dienaren in de verstrooide organisaties zijn de mening toegedaan dat er een fysieke

tempel herbouwd moet worden. Dr. Meredith, van de organisatie van de ‘Levende Kerk van

God’, hecht eveneens geloof aan deze overtuiging althans in die zin, dat er tenminste een

altaar in Jeruzalem moet worden opgericht. Hun lectuur getuigt ook van deze opvatting. Toch

verklaarde Mr. Armstrong in talrijke preken die hij in de late jaren 70 en de vroege jaren 80

van de vorige eeuw gaf, dat Jezus Christus naar een geestelijke tempel zou terugkeren en niet

naar een fysieke. Hij legde daarbij zelfs uit, dat momenteel niemand op deze aarde een tempel

kon bouwen die door God als heilig zou worden beschouwd. Daarom kon er aan het einde van

dit tijdperk geen ‘gruwel der verwoesting’ of iets wat daarop leek, in een fysieke tempel zijn,

omdat God niet zomaar Zijn intrek in dergelijke maaksels neemt en deze derhalve niet

voldeden.

Mr. Armstrong maakt in zijn boek ‘The Mystery of the Ages’ (Het Mysterie der Eeuwen),

duidelijk naar wat voor een tempel Jezus Christus zou terugkeren. Nadat hij naar de verzen in

Efeziërs 2:19-22 had verwezen, ging hij verder met de woorden: “Deze tekst openbaart

ondubbelzinnig de tempel waarnaar de verheerlijkte wereldregerende Christus zal komen bij

zijn spoedige wederkomst. Er is geen bijbeltekst die de bouw van een materiële tempel in

Jeruzalem voorspelt vóór Christus’ komst. Het 40e hoofdstuk van Ezechiël evenwel beschrijft

een tempel die na de terugkeer van Christus zal worden gebouwd” (Hoofdstuk 6, pagina 246).

Waar waren al die dienaren die hadden moeten luisteren naar de fundamentele waarheden die

God door Zijn eindtijdapostel openbaarde om er lering uit te trekken? Waarom schoten deze

discipelen tekort in het aannemen van hetgeen God de Kerk gaf?

Onze ervaringen van de laatste paar jaar tonen aan dat Jezus het in Matteüs 24 over een

geestelijke tempel had in relatie tot de gebeurtenissen, die aan het einde van dit tijdperk, vlak

voor Zijn wederkomst zouden plaatsvinden. Wij hebben deze gebeurtenissen waarover Jezus

Christus Zijn discipelen onderrichtte, meegemaakt, toen ze Hem vroegen naar het teken van

Zijn wederkomst en het einde der tijden. Het idee dat er eerst een fysieke tempel zou moeten

worden gebouwd, dient als onzin te worden afgedaan.
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De Bijbel bezigt ook andere uitdrukkingen om dezelfde eindtijdgebeurtenissen in de Kerk, net

voordat het Koninkrijk van God naar de aarde komt, te beschrijven. Vele profetieën spreken

over een verstrooiing waaruit slechts een klein gedeelte overblijft. Openbaring beschrijft een

tijd waarin de Kerk uit Gods mond zou zijn gespuwd. Het gevolg ervan is hetzelfde als

wanneer er over een verstrooide Kerk wordt gesproken. Jezus beschreef een tijd waarin de

stenen van de Kerk neergeworpen zouden worden. Wij hebben deze gebeurtenissen

ondervonden. We hebben de pijn en het lijden doorgemaakt die dergelijke voorvallen met

zich meebrengen.

Mr. Armstrong stond één doel voor ogen. Hij begreep de opdracht die God hem gegeven had.

Deze was vervat in de eindtijdgebeurtenissen waarvan Jezus Christus gesproken had. “En dit

evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor

alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn”  (Matteüs 24:14). Mr. Armstrong had zich er

ijverig op toegelegd het gestelde in dit vers te volbrengen. Het was hèm gegeven dit te

volbrengen, en niet zomaar de eerste de beste toevallige passant of een willekeurige

groepering waarvan er vandaag de dag zoveel van zijn. God opende vele deuren voor Mr.

Armstrong zodat hij in de laatste jaren van zijn leven talrijke wereldleiders kon bezoeken. Een

rechtvaardige God was een groot doel aan het verwezenlijken door aan te tonen dat zelfs in

het einde van deze tijd met al zijn vooruitgang en ingewikkelde technologieën, de mens nog

steeds hetzelfde was als voorheen en dat wereldleiders Gods boodschap nog steeds zouden

verwerpen. Dat is dan ook een getuigenis tegen hen.

Dezelfde boodschap in Markus geeft duidelijk aan dat het in Gods bedoeling lag, dat er in de

eindtijd een getuige tegen de wereldleiders zou optreden. “…en voor stadhouders en

koningen zult gij gesteld worden om Mijnentwil, tot een getuigenis [hetzelfde Griekse woord

‘getuigenis’ als in Matteüs 24:14] voor hen. En aan alle volken moet eerst het evangelie

gepredikt [Grieks voor verkondigd] worden” (Marcus 13:9-10). Deze verzen zijn in het

bijzonder en alleen van toepassing op de opdracht die God ter vervulling in het

Filadelfiatijdperk aan Mr. Armstrong gaf. Sommigen geloven echter niet dat deze opdracht ter

vervulling aan hem gegeven was of  dat hij niet had kunnen afmaken waar hij aan begonnen

was. Daarom zouden anderen die taak moeten volbrengen.

Waarom kunnen dienaren en kerkleiders niet toegeven en erkennen dat deze verzen inderdaad

zijn vervuld? Als we de waarheid van deze vervulling kunnen beamen, zijn we beter in staat

de strijd te begrijpen waarmee we vandaag de dag van doen hebben. We zullen dan des te

beter inzien waar onze aandacht op gericht moet zijn, net zoals Mr. Armstrong en de Kerk

begrepen waarop zij zich moesten concentreren toen Matteüs 24:14 werd vervuld. Die tijd is
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nu voorbij! Wij bevinden ons nu diep in de tijd van Matteüs 24:15. Als we beseffen hoever

we reeds in de voleinding van de vervulling van vers 15 gekomen zijn, zou dat ons tot inkeer

moeten brengen – de inkeer die in de verstrooide Kerk helaas ontbreekt.

“Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is,

op de heilige plaats ziet staan – wie het leest, geve er acht op – laten dan wie in Judea zijn,

vluchten naar de bergen”  Matteüs 24-15-16).

Onze ervaringen van de laatste jaren zouden overduidelijk moeten zijn inzake de vervulling

van deze twee verzen. Daniël sprak van een gruwel in de tempel. Als we begrijpen en inzien

dat de tempel waarover Jezus het heeft geestelijk is, valt het niet moeilijk te begrijpen dat die

gruwel zich in de geestelijke Tempel van God, de Kerk van God, manifesteert en eropuit is

om verwoesting teweeg te brengen. Wat is er heden nog van de Kerk over? Hoe lang zullen

leiders en dienaren nog doorgaan met het afwijzen van deze duidelijke bewijzen? De Kerk

heeft een vreselijke verwoesting ondergaan.

Deze verzen vertellen ons dat we moeten vluchten als we deze krachten in ons midden aan het

werk zien. Wij moeten vluchten voor het behoud van ons geestelijk leven. Dit zijn

beangstigende tijden. Toen de verwoesting in de Wereldwijde Kerk van God in kracht begon

toe te nemen, zochten broeders in verschillende organisaties een veilig heenkomen. Men

wilde aan de afval ontkomen, die begonnen was het overgrote deel van de Kerk te

verwoesten.

We hebben altijd begrepen dat bergen profetisch naar regeringen en naties verwijzen. Hoe

kon dat dan op de verstrooide Kerk van toepassing zijn? Toen de gruwel der verwoesting zijn

invloed in de Kerk liet gelden, raakte Gods Kerk in verstrooiing. Deze verstrooiing

resulteerde tevens in de versplintering van het bestuur, dat in één enkele organisatie, de

Wereldwijde Kerk van God genaamd, had bestaan en waar het Lichaam van Christus - het

geestelijk organisme van de Kerk van God – gedurende tientallen jaren had geëxisteerd. Toen

de verstrooiing plaatsvond, begon het vroegere bestuur zich in de vorm van profetische

bergen voor te doen – nieuwe organisaties, maar verstrooid. Broeders ervoeren daar een tijd

lang een gevoel van veiligheid tegen de ophanden zijnde vernietiging, die als de gruwel der

verwoesting zijn uitwerking op de Kerk had.

Jammer genoeg, deed niet lang daarna dezelfde vernietigende kracht zijn invloed op de

verstrooide organisaties gelden, die in eerste instantie aan de aanval van de eerste

verwoestingsgolf waren ontkomen.

Dat deze verwoestende kracht, die over de Kerk kwam, zich niet alleen tot de Wereldwijde

Kerk van God beperkte, blijken sommigen heden ten dage nog niet ten volle te willen
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erkennen. Deze kracht ging verder, drong in vele groepen door en bracht in de loop der jaren

een nog grotere verstrooiing teweeg. De grootste verwoesting die de Kerk trof, werd

veroorzaakt door dienaren die in gebreke bleven tot berouw en bekering te komen, terwijl ze

van de ene naar de andere organisatie overgingen. Zij brachten hun valse ideeën en/of

schijnheilige levenswijze mee naar andere organisaties en bestendigden zo de voortgang van

de verwoesting over de Kerk. Alle organisaties hebben dit meegemaakt. Wie kan dit

ontkennen? Deze valse dienaren begonnen hun verkeerde leerstellingen in hun kerkgebied te

onderwijzen en daaraan vielen nog meer broeders ten slachtoffer.

Andere valse dienaren wiegden broeders wederom in slaap, omdat hun preken niet langer

door God waren geïnspireerd. Door hun ongehoorzame en schijnheilige levenswijze waren ze

zwak geworden. Als dienaren met de leugen leven en nalaten wat zij verkondigen, doven zij

Gods vuur uit. En als zij valse leerstellingen beginnen te onderwijzen, doven zij eveneens

Gods Geest uit. Niets vermoedende broeders kunnen een individuele dienaar graag mogen,

maar niet in de gaten hebben dat hun slappe en holle preken een langzaam, sluipend verval

teweegbrengen.

Sommige broeders hebben deze verwoestende krachten in organisaties of bij lokale dienaren

aan het werk gezien en voelden zich wederom genoodzaakt naar een andere organisatie of

kerkgebied in dezelfde organisatie te vluchten, om een goed heenkomen te zoeken. Dit proces

is nu al vele jaren in de Kerk aan de gang. Hoe zou iemand dat kunnen ontkennen? Hoe kan

men ontkennen dat hier inderdaad sprake is van een speciale eindtijdgebeurtenis? Als we al

deze dingen weten, komen we ook tot het diepe begrip, dat we niet veel tijd meer hebben

totdat al deze woorden van Jezus in vervulling zullen gaan. We bevinden ons aan het einde

van dit tijdperk! Het bewijs is overweldigend! Maar de meesten volharden in het ontkennen

van dit bewijs, terwijl zij dat op grond van hun eigen ervaringen in de Kerk hebben zien

plaatsvinden. Zullen we ons getrouwe en oprechte getuigen van deze gebeurtenissen betonen?

Zullen wij geloof hechten aan de woorden van Jezus Christus en God de Vader – aan Hun

eigen woorden?

Vraag God om Hulp
Dit artikel is niet bedoeld om uitputtend op de verzen in Matteüs 24 in te gaan, maar dient

slechts als een raamwerk om ondubbelzinnige en bepaalde uitkomsten aan te wijzen die we

met behulp van Gods Geest in ons leven kunnen onderscheiden. Er zijn preken over dit



De tijd is ten einde   17

onderwerp gegeven, die deze verzen op een meer diepgaande wijze behandelen. Deze worden

u op verzoek toegezonden.

Als u de overweldigende inhoud van zovele leerstellingen en hun bewijsgrond gaat inzien die

God ons heeft gegeven over het tijdperk waarin we ons thans bevinden, zult u door een nog

groter ontzag  en realiteitsbesef over de tijden die ons te wachten staan, worden bevangen.

Vraag Gods hulp om de waarheid over deze zaken te mogen begrijpen. Alleen met Gods

Geest die in ons leeft – ons leidt, stuurt en ons de waarheid openbaart – kunnen we zijn

woorden begrijpen.

God heeft ons lief en Hij zal ons helpen volledig voorbereid te zijn op wat voor ons ligt. De

weeën zullen in kracht en intensiteit toenemen voordat Jezus Christus terugkeert. Zou u niet

voorbereid willen zijn? Deze artikelen kunnen u daarbij helpen.
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DE MENS DER WETTELOOSHEID
(2 Tessalonicenzen 2)

De mens der wetteloosheid waarvan sprake is in 2 Tessalonicenzen 2, vormt een belangrijke

bewijsgrond voor de eindtijd die niet langer profetisch van aard is, maar nu deel uitmaakt van

de geschiedenis van de Kerk – een vervulde eindtijdprofetie. Deze eindtijdprofetie draait niet

alleen om de Kerk, maar maakt eigenlijk deel uit van een aankondiging – een teken aan de

Kerk dat de wederkomst van Jezus Christus niet langer weerhouden zou worden, maar dat Hij

thans spoedig komt.

Dit hoofdstuk in Tessalonicenzen werd voorheen gedeeltelijk geïnterpreteerd als een

gebeurtenis die in de laatste drie en een half jaar van de Grote Verdrukking zou plaatsvinden.

Hij gaat over een religieuze leider die gedurende die tijd grote macht zal uitoefenen. Deze

religieuze leider, die deel uitmaakt van de beestmacht waarnaar in Openbaring wordt

verwezen, is echter niet hetzelfde personage waarvan in Tessalonicenzen gewag wordt

gemaakt.

Het is niet moeilijk te begrijpen hoe deze beschrijvingen ten onrechte voor dezelfde

gebeurtenissen konden worden aangezien. Maar als zovele dingen die de Kerk in de afgelopen

jaren zijn overkomen, zou de feitelijke vervulling van deze gebeurtenissen ons duidelijk de

waarheid inzake deze aangelegenheid openbaren.

Er is een voorbeeld dat door de vroege Kerk was ingesteld, dat we dienen te volgen. Alhoewel

velen in de Kerk overtuigd waren dat zij de wil van God inzake de evangelieboodschap

begrepen, moesten ze de realiteit onder ogen zien dat ze zich schromelijk hadden vergist. Zij

moesten tot berouw komen en hun totale kijk en handelwijze ten aanzien van het Evangelie

veranderen. Dit was met betrekking tot de besnijdenis en de prediking van het Evangelie aan

de heidenen. Naarmate God met Jakobus, Petrus en Paulus werkte, kwamen zij geleidelijk in

overeenstemming met Gods wil over deze kwestie. Maar bovenal konden zij niet ontkennen

wat er alreeds in Gods Kerk plaatsvond. Anders zou dat betekenen dat zij God verloochenden.

God gaf zijn Heilige Geest aan de heidenen. Hoe zou iemand kunnen ontkennen wat God aan

het doen was? Hoe zou iemand zich kunnen verzetten en koppig vasthouden aan een

onvolledig begrip over de rol die de heidenen in Gods plan zouden vervullen?

Wij moeten ook geen gebeurtenissen ontkennen die in de Kerk hebben plaatsgevonden,

vooral niet als deze in volledige overeenstemming met Gods woord zijn. Het is niet
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verstandig Gods wil of de vervulling van zijn woord af te wijzen. Als wij dit zouden doen,

verzetten wij ons tegen God om onze eigen wil en zelfzuchtige bedoelingen toegedaan te

blijven.

Laten we 2 Tessalonicenzen eens bekijken en acht slaan op de context waar Paulus zich in

hoofdstuk 2 mee bezig houdt. “Maar wij verzoeken u broeders, met betrekking tot de

wederkomst van [onze] Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat gij niet spoedig

uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een

prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren (reeds)

aanbrak. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de

mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs” (2 Tessalonicenzen 2:1-3).

Het is duidelijk waar het in deze context om draait. Let op de navolgende zinsneden: 1) “met

betrekking tot de wederkomst van [onze] Here Jezus Christus,” 2) “en onze vereniging met

Hem,”

3) “alsof de dag des Heren reeds aanbrak,”  4) “want eerst moet de afval komen.”  Paulus

heeft het hier duidelijk over een tijd waarnaar de Kerk altijd  al heeft uitgekeken - de

wederkomst van Jezus Christus en de dag dat alle eerstelingen tot Hem vergaderd zullen

worden. Paulus legde uit dat die dag niet zou aanbreken voordat er eerst iets anders in de

Kerk zou plaatsvinden.

Dat ‘iets anders’ is tweeledig en beide betekenissen zijn rechtstreeks aan elkaar verwant. Het

gaat hier niet om twee verschillende verklaringen die enerzijds met de wereld en anderzijds

met de Kerk van doen hebben. Zij gaan allebei over de Kerk in de eindtijd, vlak voor de

terugkomst van Jezus Christus.

Tweeledige Profetie Onthuld
“Laat niemand u misleiden, op welke manier dan ook, want eerst moet de grote afval komen

en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs” (2 Tessalonicenzen 2:3).

Broeders hebben altijd al geweten dat er ‘een grote afval’ of ‘apostase’ (Grieks), in de Kerk

zou plaatsvinden. Gedurende de afgelopen 2.000 jaar zijn broeders de waarheid meermaals

ontrouw geworden. Zij lieten de waarheid meestal in de steek op het moment als deze hun

door de kracht van Gods Geest  was geopenbaard.

Wat maakt deze tijd zo anders dan vroegere tijden toen broeders de Kerk verlieten? Waarom

zou deze bepaalde afval zich als enig in zijn soort onderscheiden? We kunnen deze vragen
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beantwoorden door op een elementair verschil te wijzen. Deze huidige tijd van afval zou

gepaard gaan met de openbaarmaking van de ‘mens der wetteloosheid.’

Onze ervaring uit het recente verleden inzake de vervulling van deze afschuwelijke

gebeurtenissen, blijft in ons geheugen gegrift. Er is in de Kerk van God nog nooit een tijd

geweest waarin de (oorspronkelijke) leiding zich tegen God keerde en Jezus Christus

verraadde. Er bestaat echter nog een ander verslag in de Schrift waar gewag wordt gemaakt

van ‘een zoon des verderfs’, die tegen Jezus Christus verraad pleegde. Deze verzen onthullen

ons dat voordat Jezus Christus kon wederkeren, er weer een groot verraad zou worden

gepleegd als een andere ‘zoon des verderfs’ geopenbaard zou worden. Dat is nu gebeurd!

Het bewijs zou voor iedereen duidelijk moeten zijn, maar velen wensen de feiten niet onder

ogen te zien of de waarheid ervan te erkennen. Eigenlijk zouden we op dit punt van het artikel

aangekomen, moeten kunnen stoppen. Iedereen in de verstrooide Kerk zou het met ons eens

moeten zijn dat dit alles inderdaad is vervuld, maar velen willen het niet begrijpen.

Waar zovelen dit niet onder ogen kunnen zien of verkozen hebben geen acht op de waarheid

te slaan, moet de vraag worden gesteld: “Wie kon als mens der wetteloosheid en de zoon des

verderfs worden aangemerkt?” Dit verraad kon niet worden gepleegd door iemand die geen

rechtstreekse relatie met Jezus Christus en de Kerk had. Het kon zeker niet zomaar een

kwalificatie voor iemand in een of andere valse religie zijn, omdat zulke lieden God en Jezus

Christus altijd hebben tegengewerkt. Deze mens der wetteloosheid is enig in zijn soort en

bezit in zijn hoedanigheid de mogelijkheid een groot vertrouwen dat hem gegeven is, te

beschamen en te verraden.

Merk op wat er nog meer over deze persoon is gezegd. “de tegenstander, die zich verheft

tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan

zich te laten zien, dat hij een god is” ( 2 Tessalonicenzen 2:4). Een dergelijke omschrijving

zal Gods volk niet vreemd voorkomen. Wij begrijpen wat er staat en weten wat het betekent.

Eerst moeten we de aard der omstandigheden in aanmerking nemen waar iemand kan worden

beschouwd als degene die zich in de tempel Gods zet. Kan dat een fysiek tempel zijn, die nog

moet worden gebouwd? Het antwoord moet duidelijk zijn voor allen die vanaf tenminste de

beginjaren tachtig van de vorige eeuw hun wortels in de Wereldwijde Kerk van God hadden.

Mr. Herbert W Armstrong sprak in die tijd verschillende malen over dit onderwerp en u kunt

de navolgende aanhaling terugvinden op de pagina’s 245 en 246 van zijn boek ‘Mystery of

the Ages’ (Mysterie der Eeuwen).

“De KERK is het geestelijk Lichaam van Christus, geen seculiere of wereldlijke organisatie,

club of instituut. Niettemin is zij IN HOGE MATE GEORGANISEERD.
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Zie nu hoe nauwkeurig georganiseerd: ‘Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners

meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods.’ Merk op dat de Kerk een familie

of GEZIN is: het ‘huisgezin van God.’

Verder: ‘gebouwd op de fundamenten van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf

de hoeksteen is. In Hem wast elk bouwwerk’ – de Kerk is een bouwwerk dat ‘goed ineensluit’

(GOED GEORGANISEERD is – alle delen zijn verbonden en functioneren samen in

harmonie en teamverband) – ‘op tot een tempel, heilig in de Here, in wie ook gij mede

gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest’ (Efeziërs 2:19-22). Deze tekst openbaart

ondubbelzinnig de tempel waarnaar de verheerlijkte wereldregerende Christus zal komen bij

zijn spoedige wederkomst. Er is geen bijbeltekst die de bouw van een materiële tempel in

Jeruzalem voorspelt vóór Christus’ komst. Het 40e hoofdstuk van Ezechiël evenwel, beschrijft

een tempel die na de terugkeer van Christus zal worden gebouwd.

De Kerk moet zich dus ontwikkelen tot een HEILIGE TEMPEL – de geestelijke TEMPEL

waarnaar Christus zal komen – evenals Hij bij Zijn eerste komst naar een materiële tempel

van steen, metaal en hout kwam.

Degenen die deel uitmaken van de Kerk van God, worden beschreven als een heilige tempel

die geestelijk is. “Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo

iemand Gods Tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is

heilig!” (1Korintiërs 3:16-17). Als we deze waarheid verstaan, zal die ons helpen te begrijpen

wat ons hier in 2 Tessalonicenzen 2:2, alsook in andere verzen, wordt medegedeeld.

Niemand kan in de geestelijke Tempel van God zijn indien zij geen deel van het Lichaam van

Christus uitmaken i.e. de Kerk van God. Dit vers rept niet over iemand die ontspannen in zijn

stoel achterover leunt, maar over iemand met autoriteit die in de Kerk geplaatst is en gezag

draagt. Dit woord betekent letterlijk in het Grieks: ‘aangewezen om te zitten’ evenals in ‘zich

zetten, aanstellen of een koninkrijk aan iemand verlenen.’

Zie de onderstaande zes voorbeelden inzake het gebruik van ditzelfde woord zoals die in de

navolgende verzen van de Schrift voorkomen.

1) “Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, gij, die mij gevolgd zijt, zult in de

wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen op de troon zijner heerlijkheid zal

zitten, ook op de twaalf tronen zitten om de twaalf stammen van Israël te richten”

(Matteüs 19:28).

2) “Hij zeide tot haar: Wat wilt gij? Zij zeide tot Hem: Zeg, dat deze mijn twee zonen

mogen zitten, één aan uw rechterzijde en één aan uw linkerzijde in uw Koninkrijk”

(Matteüs 20:21).
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3) “zeggende: De schriftgeleerden en de Farizeeën hebben zich gezet op de stoel van

Mozes” (Matteüs 23:2).

4) “Pilatus dan hoorde deze woorden en hij liet Jezus naar buiten brengen en zette zich

op de rechterstoel, op de plaats, genaamd Litostrotos, in het Hebreeuws Gabbata”

(Johannes 19:13).

5) “Indien gij alledaagse geschillen te berechten hebt, laat gij dan hen zitting nemen,

die in de gemeente niet in tel zijn?” (1Korintiërs 6:4).

6) “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).

Slechts één man aan wie groot vertrouwen en autoriteit was gegeven, was in onze moderne

tijd aangesteld oftewel ‘gezeten’ in de Kerk van God. Hij verraadde Jezus Christus en verhief

zich tegen God. “de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering

heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet om aan zich te laten zien, dat hij een god is”  (2

Tessalonicenzen 2:4).

Dit is dezelfde houding die de mens van in den beginne heeft aangenomen. Adam en Eva

begonnen voor zichzelf te bepalen wat goed en kwaad was. Zij keken niet langer naar God op

als de ware bron van alles wat juist en goed is. God alleen bepaalt wat goed en kwaad is. Door

zichzelf een privilege aan te meten dat alleen aan God toebehoort, verhieven zij zichzelf

boven God. “En de HERE God zeide: zie, de mens is geworden als Onzer een door de kennis

van goed en kwaad; nu dan, laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens

nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven. Toen zond de HERE God hem weg uit de

hof van Eden om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was. En Hij verdreef de

mens en Hij stelde ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een flikkerend zwaard, dat

zich heen en weer wendde, om de weg tot de boom des levens te bewaken” (Genesis 3:22-24).

Om die reden werd de mensheid afgesneden van God.

Wij hebben in een tijd geleefd, waarin een tweeledige profetie werd vervuld, die een bepaalde

tijd in de menselijke geschiedenis aanduidde en aankondigde dat Jezus Christus nu spoedig

naar de aarde zou terugkeren. Dit is een teken voor de Kerk dat Hij nu spoedig komt. De

vervulling van deze tweeledige profetie was de aanduiding van een tijd waarin een afval zou

plaatsvinden van de waarheid die God Zijn volk had geopenbaard en die in het licht werd

gesteld van de invloed van een leider die met groot gezag was aangesteld – gezeten in de

Kerk van God. Deze leider zou in opstand komen, een groot vertrouwen verraden dat in hem

was gesteld, en zich zelfs tegenover God stellen door zichzelf boven God te verheffen. Door

zich een privilege toe te eigenen dat alleen God toebehoort – door te bepalen wat waar en
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onwaar is, wat goed is en kwaad, wat juist is en verkeerd – keerde hij zich van de waarheid af,

die hem eens was gegeven en toevertrouwd.

Als we oprecht tegen God zijn en getrouw erkennen waarvan we als Gods volk getuige zijn

geweest, zullen we grif toe moeten geven dat er een grote afval heeft plaatsgevonden. Deze

afval was, door het leiderschap van Joseph W. Tkach sr. die zich ten doel stelde te vernietigen

wat God had opgebouwd, zo verwoestend als hij maar zijn kon. Kunnen we als Gods volk

eerlijk en getrouw tegenover God zijn ten aanzien van de dingen waarvan we getuige zijn

geweest? Komt onze recente geschiedenis volledig overeen met het getrouwe en ware woord

van God?

In de dagen van Sardes deelde God de Kerk mede dat zij geestelijk dood was en dat wat er

was overgebleven, op het punt stond te sterven. Zij bezaten nog maar drie overgebleven

fundamentele waarheden. Daarom luidde God een nieuw tijdperk voor de Kerk in, waarin

deuren werden geopend om die waarheid voor Zijn volk te herstellen – waarheid die voor hun

redding noodzakelijk was. Dit werd door zijn apostel Herbert W. Armstrong tot stand

gebracht. Toen Mr. Armstrong in januari 1986 zijn dood voelde naderen, werd hij bewogen

zijn autoriteit als werelds leider van de Kerk aan Joseph W. Tkach sr. over te dragen. Deze

autoriteitsoverdracht werd aldus aan de Kerk bekendgemaakt dat Mr. Armstrong  zich

geroepen voelde hieraan te moeten toevoegen dat “onze redding afhing” van de loyale

aanvaarding en ondersteuning van zijn opvolger. Dit was Mr. Armstrongs laatste beslissing

inzake het ‘binden en ontbinden’ met betrekking tot de Kerk. Maar toen Joseph Tkach sr. zich

van God afkeerde en de fundamentele doctrines van de Kerk veranderde, had God ons al

geleerd wat wij in zo’n situatie moesten doen - we moesten van het geestelijk overspel en de

afgodendienst WEGVLUCHTEN! Toen Lucifer tegen God in opstand kwam, bleef geen van

de engelen bij hem in de buurt of  ondersteunden zij hem. In plaats daarvan namen zij de

vlucht  en bleven ze God trouw.

Het Aftellen is Begonnen
Deze eindtijdgebeurtenis is ongekend in de gehele geschiedenis van de Kerk. Het is daarom

dat een dergelijke opstand en vernietiging verfoeilijk in de ogen van God wordt genoemd,

omdat hiermede werd getracht de Kerk van God te vernietigen – de Tempel die Hijzelf aan

het bouwen is. “Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël

gesproken is, op de heilige plaats ziet staan, - wie het leest, geve er acht op - laten dan wie in

Judea zijn, vluchten naar de bergen” (Matteüs 24:15-16). Al degenen die aan deze
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verwoesting ontkomen, moeten God gehoorzamen door op zijn bevel te vluchten en te

ontsnappen. En zij moeten blijven vluchten om aan welke verwoestende macht dan ook te

ontkomen, die eropuit is Gods Tempel af te breken. De gruwel die nog steeds bezig is  met

zijn pogingen de Tempel te verwoesten, beperkt zich niet alleen tot de Wereldwijde Kerk van

God.

Het vers dat we zonet in Matteüs hebben gelezen over de Gruwel der Verwoesting die over de

Tempel zou komen, vormt het hoogtepunt van wat Jezus zijn discipelen vertelde in verband

met het teken van Zijn komst. Ten teken dat de eindtijd gekomen was, sprak Hij over deze

dingen die naar de grote eindtijdgebeurtenis zou leiden. Dit is hetzelfde teken waarover in 2

Tessalonicenzen gesproken wordt. Hierin wordt de voornaamste oorzaak van de gruwel die

over de Kerk zou komen verklaard en de daaraanvolgende grote afval,die geopenbaard zou

worden.

Als we met het verhaal in 2 Tessalonicenzen verdergaan, kunnen we nog beter begrijpen

waarom deze buitengewone gebeurtenis in de eindtijdprofetie centraal staat. Let vooral op wat

er tussen haakjes staat, die zijn toegevoegd om uitleg van de navolgende verzen te geven.

“En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt [Grieks - in bedwang houden, tegenhouden,

afhouden], totdat hij [de mens der wetteloosheid] zich openbaart op zijn tijd. Want het

geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij [de mens der

wetteloosheid], die op het ogenblik nog weerhoudt [Grieks - in bedwang houden,

tegenhouden, afhouden], verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here

[Jezus] doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij

komt” 2 Tessalonicenzen 2:6-8).

Wat wordt in bedwang gehouden, tegengehouden of afgehouden van wat er staat te gebeuren?

Het is dezelfde context waarmee Paulus zich met betrekking tot dit gehele onderwerp

bezighoudt. Deze vangen in de verzen 1 en 2 aan. “Maar wij verzoeken u, broeders, met

betrekking tot de komst van [onze] Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat gij

niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij

door een prediking, hetzij door een brief, die van onszelf afkomstig zou zijn, alsof de dag des

Heren (reeds) aanbrak.” De terugkeer van Jezus Christus werd tegengehouden totdat deze

gebeurtenis in de Kerk plaatsvond.

Maar deze gebeurtenis moet in het juiste licht worden beschouwd. Het is een openbaring aan

de Kerk dat deze langverwachte gebeurtenis zich nu gaat voordoen. Het lijkt op een grote

aankondiging die onthult dat het aftellen voor Zijn wederkomst is begonnen. De profetische

vervulling van de eindtijdgebeurtenissen zou zich nu voor onze eigen ogen gaan ontvouwen.
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Het is Gods woord aan ons, dat luister bijzet aan het feit dat de weg voor de wederkomst van

Jezus Christus thans is opengesteld – niet langer wordt weerhouden. Hebben we ogen om te

zien?

Deze tweeledige profetische vervulling van 2 Tessalonicenzen is een roep, die uitgaat naar de

Kerk, dat de bruidegom op komst is en dat we onszelf gereed moeten maken. Dit moet nu

meer dan ooit onze aandacht krijgen – ons gereedmaken voor het spoedig komende

Koninkrijk van God.

Dit is de enige grote gebeurtenis waarover God tot Zijn Kerk gesproken heeft, die aankondigt

dat het aftellen is begonnen. Met de verklaring dat de komst van Jezus Christus ophanden is,

wordt een specifieke tijd in de bijna 6.000-jarige geschiedenis van de mens ingeluid.

Houdt voor ogen en grif het in uw geheugen, dat toen deze mens der wetteloosheid werd

geopenbaard, toen deze zoon des verderfs in een helder daglicht werd gesteld, zodat men

duidelijk zijn opstandigheid en verzet tegen God kon zien, het op de dag en het uur af,

precies 40 Sabbatten later was, dat er een eind aan zijn leven kwam. Had God dit

bewerkstelligd of was er sprake van een toevallige samenloop van omstandigheden? Is een

oordeel dat het getal 40 bevat een bekendmaking van een vonnis van God? Herinneren wij

ons nog het verhaal over de Vloed die 40 dagen en nachten duurde vanwege de opstand der

mensheid? Kennen we het verhaal nog van de omzwervingen van de kinderen Israëls in de

woestijn, die wegens hun opstand 40 jaar duurde? En herinnert tenslotte Gods volk zich

vandaag de dag, dat een man met grote autoriteit verklaarde dat de Sabbat niet langer een

teken voor Gods volk was?  Is het dan niet verwonderlijk dat op die Sabbat toen Joe Tkach sr.

mededeelde dat de Sabbat niet langer voor Gods volk was geboden, God zelf een oordeel over

hem velde dat precies 40 Sabbatten later, tot op het uur, zou worden voltrokken?

We zouden het nu beter moeten begrijpen – “Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal

de Here [Jezus] doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning

[luister], als Hij komt” (2 Tessalonicenzen 2:8). God zei dat Hij de mens der wetteloosheid

zou vernietigen en dat deze gebeurtenissen de komst van Jezus Christus luister zouden

bijzetten.

Durft iemand voor Gods aangezicht te ontkennen waar we getuige van zijn geweest? Er zijn

er nog veel te veel,  die deze en andere eindtijdgebeurtenissen, die zich voor onze ogen

hebben afgespeeld, blijven ontkennen. Het is verder beschamend God te verloochenen en in

gebreke te blijven een waarachtig en getrouw getuige van Gods Woord te zijn!

“Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here [Jezus] doden door de adem zijns

monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt. Daarentegen is diens komst
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naar de werking 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 hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden

geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de

ongerechtigheid” (2 Tessalonicenzen 2:8-12)

God maakt duidelijk, dat voor een dergelijke gebeurtenis, die zich in de kringen van de Kerk

kan voordoen, deze mens der wetteloosheid hiertoe door de satan met grote kracht in staat is

gesteld, anderen met sluw vertoon van charisma en andere uiterlijke kentekenen, die hieraan

kracht moeten bijzetten, te misleiden. Deze liegende geest zou zich op een wonderbaarlijke

wijze roeren – een liegend wonder dat over de Kerk vaardig zou worden, omdat de Kerk had

verzuimd de waarheid die God had hersteld, vurig lief te hebben. Dit is een door God

geschonken gave waarnaar gezocht moet worden, omdat dit ‘agape’ is - Gods liefde die in ons

moet werken om zo’n verlangen en liefde voor en naar Zijn waarheid te krijgen.  Maar zoals

Matteüs 24 waarschuwt over het einde van dit tijdperk, zal de liefde (agape), der meesten

verkoelen.

Nogmaals, deze waarschuwingen kunnen alleen aan de Kerk gericht zijn, omdat alleen

degenen die door God geroepen zijn deze speciale liefde in hun leven kunnen ontvangen.

“…indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt

geworden. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons van zijn

Geest gegeven heeft”  (1 Johannes 4:12-13).

De enigen die kunnen worden gered - de enigen die kunnen worden misleid - de enigen die in

staat zijn de waarheid te geloven, zijn degenen die God heeft geroepen. Deze profetie gaat wel

degelijk over de Kerk en gaat zeker niet over een misleide religieuze wereld om ons heen.

“Maar wij behoren God te allen tijde om u te danken, door de Here geliefde broeders,  dat

God u als eerstelingen Zich verkoren heeft tot behoudenis, in heiliging door de Geest en

geloof in de waarheid” (2 Tessalonicenzen 2:13).
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DE LAATSTE TIJDPERKEN VAN DE KERK
(Openbaring 3)

Op grond van de huidige bewijzen zij aangetoond dat we ons aan het einde van dit tijdperk

bevinden. Hiermee zou ieder lid van het Lichaam van Christus vertrouwd moeten zijn en

eenvoudig moeten kunnen aanvaarden als onze geschiedenis van de ware Kerk van God, die

volkomen overeenstemt met het Woord  van God. Toch is dit niet het geval, omdat de

meesten geen eerlijke getuigenis van deze geschiedenis geven.

De schriftuurlijke bewijsgrond wordt grotendeels in het artikel “Dood, Opgewekt,

Verworpen!” in ons boekje ‘De Tijd Loopt ten Einde’, behandeld. We zullen in een kort

overzicht slechts een paar kwesties van Openbaring 3 aanvoeren, waarin de laatste drie

tijdperken van de Kerk de revue zullen passeren.

Zoals we voorheen hebben vermeld, liet God Sardes weten dat zij geestelijk dood was en dat

de waarheid die zij bezat, dreigde te sterven. Als God dat zou hebben laten gebeuren, zou de

Kerk niet tot de wederkomst van Jezus Christus voortbestaan. Maar God heeft duidelijk

gemaakt dat de Kerk bij Christus’ wederkomst nog zou bestaan en dat de poorten der hel haar

niet konden overweldigen. De Kerk diende dus voort te bestaan. De waarheid die dreigde uit

te sterven, moest worden hersteld en teruggebracht.

Dit herstel van de waarheid, dat plaatsvond tijdens het leiderschap van Mr. Armstrong en de

tijdsperiode die we kennen als Filadelfia, zou genoegzaam bekend moeten zijn. God

openbaarde opnieuw fundamentele waarheden aan Zijn Kerk. Dit tijdperk bewaarde Zijn

Woord en verloochende Zijn naam niet. Sardes stond precies om het tegenoverstaande

bekend. Zij lieten Gods Woord uitsterven, terwijl zijzelf geestelijk op sterven na dood waren.

Zij ontkenden dat God in en door hen leefde.

Onze historie getuigt van de waarheid dat God Mr. Armstrong gebruikte om de waarheid in

de Kerk te herstellen. God opende deuren voor hem om zijn taak mogelijk te maken – deuren

die niemand kon sluiten. De Schrift voorzegde een ‘Elia die komen moe(s)t’, die alle dingen

zou herstellen. Heden ten dage disputeren mensen hierover in plaats van de duidelijk

aanwijsbare waarheid te erkennen. Hiermede wordt nog maar eens bewezen, dat het Woord

van God overeenstemt met onze geschiedenis en dat hier sprake is van de Kerk van God

waarvan, in de profetieën gewag wordt gemaakt.
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Jezus werd door zijn discipelen gevraagd naar de ‘Elia die komen moe(s)t’. “Hij antwoordde

en zeide: Elia zal wel komen en alles herstellen…”  (Matteüs 17:11-12). Wat moest er worden

hersteld voordat Jezus Christus naar de aarde zou terugkeren? Er zou een groot teken worden

gegeven dat we ons in die eindtijd bevonden als dit zou gebeuren. Het vormt een

onlosmakelijk deel van de geschiedenis van de Kerk. God openbaarde dat de waarheid tegen

het einde dreigde uit te sterven en de Kerk aan het begin zou staan van haar geestelijke dood.

Om dat tegen te gaan, herstelde God alle voor redding noodzakelijke waarheid, die nogmaals

leven zou schenken aan Zijn Kerk. De Elia moest waarlijk eerst komen en die waarheid in de

Kerk herstellen. Kan er iemand ontkennen wat God door middel van zijn eindtijdapostel

tijdens het Filadelfiatijdperk tot stand heeft gebracht?

Toch zijn er tot op heden velen die deze feiten loochenen. Er is een evangelist die in de

geesten van broeders twijfel zaait door te bekritiseren wat er tijdens Filadelfia was gebeurd.

Dergelijke tactieken dienen er alleen maar voor de Kerk nog meer te verzwakken.

Als we getrouw de geschiedenis van de Kerk de revue laten passeren en erkennen dat deze in

volmaakte en volledige overeenstemming is met het Woord van God en de eindtijdprofetieën,

dient zij de broeders te sterken en ons met beide benen op de grond te zetten in het besef hoe

weinig tijd we nog hebben om ons voor te bereiden. Desondanks blijft deze evangelist ‘van

een grote organisatie’ hierover maar raak zwammen. Hij laat het zelfs voorkomen dat er

deskundigen zijn die menen, dat een van de twee getuigen de rol van ‘Elia die komen moet’,

zal gaan vervullen. Hoe kan zo iemand zo blind zijn, vooral na alles wat hij in de Kerk tijdens

Filadelfia heeft meegemaakt? En wie mogen die zogenaamde deskundigen dan wel zijn?

Hebben die deskundigen in woord en geschrift uitleg en commentaar over dit onderwerp

gegeven en worden zij geacht bijbelgeleerden te zijn, die in feite buiten de Kerk staan –

zonder Gods Geest die in hen woont? Vertrouwen we op deskundigen buiten de Kerk om ons

het ware woord van God te helpen begrijpen en die zaken die alleen door Gods Geest kunnen

worden geopenbaard? Wat zou een der beide getuigen moeten herstellen in de laatste drie en

een half jaar voordat Jezus Christus terugkomt? Die vraag alleen al toont aan hoe belachelijk

deze evangelist met de voorstelling van zijn denkbeelden in de weer is.

Onze geschiedenis getuigt van het herstel van de fundamentele waarheid in een stervende

Kerk en het werk dat God door Mr. Armstrong verrichtte. Dat is de reden waarom Jezus

Christus Zijn opdracht aan Filadelfia besloot met de woorden: “Ik kom spoedig; houd vast

wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme”  (Openbaring 3:11). God werkte lang en hard

met Mr. Armstrong  en het Filadelfiatijdperk om Zijn waarheid in de Kerk te herstellen, en

aan Zijn grootste wens jegens ons, dat we vasthouden wat Hij ons gaf.
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In plaats van getrouwe getuigen te zijn van wat we aan het einde van dit tijdperk hebben

meegemaakt, is de Kerk met trots en verwaandheid vervuld geraakt over de wijze waarop zij

met Gods Woord is omgesprongen. En in plaats van getrouwe getuigen te zijn  inzake alles

wat ons is overkomen, keerden broeders zich liever in zichzelf om hun eigen persoontje te

ontwikkelen of iemands organisatie te helpen opbouwen en dat alleen maar om zichzelf voor

de waarheid te behoeden, die ze ten slotte toch onder ogen moeten gaan zien. Een dergelijke

gedragslijn leidt tot geestelijke blindheid, weerloosheid (naaktheid), zelfvoldaanheid en

lauwheid. Deze gedragingen namen vooral in de late jaren tachtig van de vorige eeuw toe en

worden tot op de dag van vandaag nog steeds vertoond.

Dit is de reden waarom zoveel mensen verstrooid zijn geraakt en gebleven. Hun trots

weerhoudt ze om toe te geven dat zij uit Gods mond zijn gespuwd. De meeste broeders

hebben zich niet bekeerd en zich voor God beijverd zoals Laodicea was opgedragen. De

weigering zo’n situatie onder ogen te zien, de weigering zijn eigen zwakke gesteldheid te

erkennen en de weigering aan te nemen dat er een verstrooiing heeft plaatsgevonden en dat

men uit Gods mond was gespuwd, getuigen ervan dat we ons in het laatste tijdperk bevinden.

Een tijdperk dat doordrenkt is van trots. De weigering deze waarheid toe te geven, is nu net

hetgeen iemand ervan weerhoudt om, zoals God onderricht, tot berouw en bekering te komen.

Dat is de reden waarom zoveel vast bleven houden aan een of andere identiteit van Filadelfia,

omdat zij niet kunnen erkennen - geen berouw kunnen hebben over een krachtige

Laodiceaanse geest die in de Kerk werkzaam was. Wij hebben de neiging onszelf als beter en

als geestelijk rijker te beschouwen dan die lauwe geest. Kunnen de verzen in Openbaring 3

een nog sterkere getuigenis geven over het tijdsgewricht waarin we leven? Laodicea is het

laatste tijdperk dat door Jezus Christus wordt genoemd. Daarna volgen er geen meer. Hoe

dicht zitten we aan het eind van Laodicea? Jezus Christus staat gereed om naar de aarde terug

te keren. De opening van die deur nadert met rasse schreden.

 Overstelpend Schriftuurlijk Bewijs
Als we de bewijzen onderzoeken dat we in het einde der tijden leven, moeten we ook bij de

geestelijke gezondheid van de Kerk stilstaan. Als u zich op elk van die bewijzen toelegt, zult

u een illusie armer geworden zijn tegen de tijd dat u inziet dat we niet alleen middenin de

eindtijdprofetieën leven die thans worden vervuld, maar dat vele van deze eindtijdprofetieën

reeds achter ons liggen en nu deel uitmaken van de geschiedenis. Deze profetieën brengen

nog een ander feit aan het licht, dat u des temeer wakker zou moeten schudden. Deze
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bewijzen onthullen de diepgaande geestelijke luiheid en lamlendigheid die er binnen de Kerk

bestaat.

Hoeveel schriftgedeelten moesten we onderzoeken voordat we de waarheid konden zien toen

God ons de Sabbat openbaarde? Hoeveel volledige hoofdstukken van de Schrift zijn er voor

ons geschreven die zich uitsluitend op de Sabbat richten? Als we zijn geroepen en door Gods

Geest in de waarheid zijn geleid – als we naar overeenstemming met Hem streven – moeten

we deze waarheden die op betrekkelijk weinig schriftgedeelten gebaseerd zijn, zo spoedig

mogelijk accepteren. Hoe staat het met ons geloof in de Verzoendag? Hoeveel bijbelgedeelten

openbaren de waarheid over dit onderwerp? Wat valt er te zeggen over de leerstelling inzake

de tweede Tiende? En wat over De Laatste Grote Dag  en de grote opstanding in die tijd? Als

u een aantal van onze geloofsovertuigingen gaat onderzoeken die we van God ontvangen

hebben en daarbij de zeer geringe schriftgedeelten betrekken die ons van Gods waarheid

hebben overtuigd – toen Hij ons verstand opende door de kracht van Zijn Geest – dan dient u

zich af te vragen: “Waarom zijn er zoveel verstrooide broeders die niet willen accepteren wat

God over deze eindtijd te zeggen heeft en het punt waar we ons thans in bevinden?” Waarom

wordt de waarheid nu tegengehouden?

Het bewijs dat we in de eindtijd zijn, is overstelpend! Waarom weerstaat Gods eigen volk Zijn

Geest en blijft het bij zijn weigering om aan te nemen wat Hij ons wil laten zien? De

weigering van vele broeders om te erkennen waar we ons in de tijd bevinden en de onwil onze

geschiedenis die in volledige overeenstemming is met de vervulling van Gods Woord te

accepteren, zou ons behulpzaam moeten zijn om de diepgaande verblinding en zwakheid die

er in de Kerk bestaat, te begrijpen. Dit is ook een bewijs voor waar we ons bevinden.

Er is een nederige geest voor nodig om correctie en kastijding van God te accepteren. Er is

nederigheid voor nodig om zonde en zwakheid toe te geven. Het is vanwege onze trots en

hoogmoedigheid dat we niet kunnen ontvangen wat God ons zo graag wil geven. We zullen

een geleidelijke toename van aardbevingen gaan meemaken. De hoop voor de Kerk bestaat

eruit dat die onze houding zal afkeren van trots en ons tot nederigheid zal brengen, zodat we

ons verzet tegen God zullen staken.

Er bestaan veel meer schriftgedeelten die ons als het ware toeroepen dat we ons in het midden

der eindtijdprofetieën bevinden, dan die voor welke andere waarheid of leerstelling dan ook,

die God ons eerder heeft geopenbaard. Herinnert u zich nog dat Mr. Herbert W. Armstrong

het er zo dikwijls over had dat de Bijbel voor bijna  een derde uit profetieën bestond en dat

omstreeks negentig procent van die profetieën voor de eindtijd bestemd waren? We hebben al

zoveel eindtijdprofetieën meegemaakt en we staan op het punt naar de tijd van de drie en een
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half jaar durende grote fysieke verdrukking te worden gekatapulteerd, die zal uitmonden in de

wederkomst van Jezus Christus en de vestiging van Gods Koninkrijk op aarde. We zijn deze

beslissende tijd zo dicht genaderd, dat sommigen die deze woorden mettertijd zullen lezen,

dan echt in die laatste periode van grote fysieke verdrukking op aarde leven.
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DE VERWOESTING VAN DE TEMPEL
(Ezechiël 5)

Ezechiël 5 vormt een diepgaand bewijs dat we in de eindtijd leven. De gebeurtenissen die in

dit hoofdstuk worden beschreven, zijn tweeledig, omdat ze de eindtijdvervulling voor zowel

de Kerk van God als de hedendaagse naties van Israël omvatten. Ezechiël 5 zal op een fysieke

manier aan de naties die het hedendaagse Israël uitmaken, vervuld gaan worden. Ze zijn in

geestelijke zin bijna volledig verwezenlijkt in de Kerk – het geestelijk Israël van God.

“En gij, mensenkind, neem een scherp zwaard, dat gij gebruiken moet als een scheermes van

een barbier; beweeg het over uw hoofd en over uw baard; neem dan een weegschaal en

verdeel de haren. Een derde deel zult gij midden in de stad met vuur verbranden, wanneer de

dagen der belegering ten einde zijn; en een derde deel zult gij nemen en daar met het zwaard

omheen slaan; en een derde deel zult gij in de wind strooien, want achter hen zal ik het

zwaard trekken”  (Ezechiël 5:1-2).

Deze verzen handelen over een profetische tijd in de toekomst – lang na de dagen van

Ezechiël. We hebben altijd al begrepen dat deze verzen profetisch zijn  en betrekking hebben

op de naties van Israël in de eindtijd. Maar wat we niet altijd hebben begrepen, is dat deze

gebeurtenissen het geestelijk Israël – de Kerk – eveneens zouden overkomen.

Ezechiël profeteerde over een tijd dat er zo’n grote vernietiging over Israël zou komen, dat in

de dagen dat deze verdrukking begint, een derde deel daarvan vrijwel onmiddellijk vernietigd

zou worden. Een ander derde deel zou in de navolgende maanden worden vernietigd. Tijdens

deze traumatische tijd zou het laatste derde deel ten gevolge van deze verwoesting worden

verstrooid. Maar dat is niet het einde van de verdrukking, omdat het laatste deel van vers 2

duidelijk maakt dat er ook achter dit laatste derde deel een vernietigend zwaard wordt

getrokken. Deze woorden zijn niet mis te verstaan. Een dergelijke vernietiging is nooit over

Israël gekomen. En vernietiging van dien aard overkwam Israël zelfs niet toen ze in 700 v.

Chr. gevankelijk werd weggevoerd. Alhoewel Ezechiëls profetieën aan Israël waren gericht

en niet aan Juda, schreef hij deze profetieën niet eerder dan meer dan zo’n 250 jaar nadat

Israël gevangen was genomen. Zij waren voor een tijd ver in de toekomst geschreven, omtrent

het einde van dit tijdperk, voorafgaande aan de komst van het Koninkrijk van God op aarde.

We naderen met rasse schreden de tijd dat deze profetieën op een zeer verwoestende wijze in

deze wereld in vervulling zullen gaan. De tijd van grote fysiek verdrukking zou mogelijk zelfs
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binnen een paar maanden nadat dit boekje is gepubliceerd, kunnen beginnen. Dat hangt er

vanaf in hoeverre deze gebeurtenissen op het punt staan los te barsten. Dit betekent dat we een

nuchtere kijk op deze tijden moeten hebben. Maar het is treurig te weten, dat er velen zijn die

dit niet zullen lezen tot de tijd werkelijk gekomen is.

De Kerk begrijpt dat deze profetieën nu snel hun vervulling met betrekking tot de

hedendaagse naties van Israël gaan krijgen. Maar wat zij eerst niet begreep is, dat deze ook

vervuld gaan worden ten aanzien van het hedendaagse Israël van God – de Kerk van God.

Onze eigen historie geeft hiervan blijk en is een getuigenis van de waarheid dat deze profetie

over de Kerk bijna geheel en al is vervuld. Dat is de reden waarom dit schriftgedeelte zich als

onomstotelijk bewijs onderscheidt, dat we ons in de eindtijd bevinden. We weten, althans we

zouden het moeten weten, waar de Kerk van God zich vandaag de dag bevindt. Onze recente

geschiedenis schreeuwt deze waarheid als het ware van de daken en is in volledige

overeenstemming met wat God zei over wat er met ons in de eindtijd stond te gebeuren. Onze

jongste geschiedenis en hetgeen we tegenwoordig meemaken, komt volmaakt overeen met het

Woord van God over de Kerk in de eindtijd. De bewijsgrond die we in verband met dit

onderwerp aanvoeren, vormt een getuigenis van de ware Kerk van God aan het einde van dit

tijdperk.

De Profetie wordt Vervuld
Ezechiël 5 nadert zijn volledige vervulling voor de Kerk. Als iedereen binnen de geledingen

van de Kerk waarheidslievend zou zijn, zouden we allemaal moeten toegeven dat de Kerk

verstrooid is. We zouden het er in dat geval ook over eens moeten zijn, dat een grote

verwoesting reeds een zware tol van de Kerk heeft geëist. Iedereen moet toch toegeven dat we

tijden van grote verdrukking van de Kerk hebben doorstaan. We hebben altijd geweten dat er

een grote fysieke verdrukking over de hedendaagse naties van Israël zou komen, maar een

grote geestelijke verdrukking overkwam eerst het geestelijk Israël van God - de Kerk van

God.

Toen Mr. Tkach sr. in december 1994 een preek gaf die doctrinair volslagen tegengesteld en

afbrekend was, ontketende hij de grootste verwoestende kracht, die de Kerk ooit was

toegebracht. Bijna onmiddellijk daarna gaf ongeveer een derde deel van de Kerk het gewoon

op en hield het voor gezien. Binnen de enkele maanden die volgden, keerde nog een derde

deel terug naar de valse geloofsovertuigingen van het traditionele christendom of schipperden

wat met het Woord van God door zich passief aan de voorschriften en het bestuur van een
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nieuw vals stelsel (dat in werkelijkheid in het geheel niet nieuw was), te onderwerpen.

Alhoewel sommige van deze lieden beweren dat zij geen compromis waren aangegaan,

gingen zij wel door met het verlenen van steun en het betalen van tienden aan die nieuwe

vernietigende kracht, die erop gericht was de Kerk van God te vernietigen. Hun trouw aan

God was niet langer oprecht en onbesmet.

Waar twee derde deel was weggevallen, bleef nog een derde deel over dat in alle richtingen

was verstrooid. Maar zoals het tweede vers van Ezechiël verklaart, hebben deze mensen die

verstrooid zijn geraakt het er niet beter van afgebracht, omdat ze de eerste vernietigingsgolf

waren ontvlucht. God zei dat Hij een zwaard achter hen zou trekken. De geestelijke vervulling

van dit zwaard moet duidelijk zijn, gelijk in Efeziërs 6:17 staat opgetekend. “…en het zwaard

des Geestes, dat is het woord van God.”

De grootste uitdaging waarmee de verstrooide Kerk zich geconfronteerd zag, was de

beproeving en toetsing van de broeders of zij nog wel getrouwe rentmeesters waren van de

waarheden die God tijdens Filadelfia, onder Mr Armstrong had hersteld.

De ene aanval tegen het Woord van God volgde op de andere – tegen de waarheden van God

die in de hedendaagse Kerk waren hersteld. De toetsing bestaat eruit of we tot berouw en

bekering van onze wegen i.e. lethargie, zelfvoldaanheid en trots komen. De Gruwel der

Verwoesting die aan het werk is geweest om de Kerk te vernietigen, is dezelfde kracht die aan

het werk is om het Woord van God en de herstelde waarheden te verwateren en te veranderen.

We zij in een grote geestelijke strijd gewikkeld. We worden beproefd en getoetst om te zien

of we getrouwe rentmeesters zullen zijn en blijven van de schat van het Woord van God, die

ons gegeven is. Gods Geest maakt onze gesteldheid duidelijk. Een zwaard is zeker achter al

degenen getrokken die verstrooid zijn. Het onthult in elk van ons wat er leeft. “Want het

woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt

door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift

overleggingen en gedachten des harten; “ (Hebreeën 4:12).

De profetie is zeker vervuld als men de omvang van de vernietiging van twee derde van het

geestelijk Israël van God in aanmerking neemt. Dit is een krachtige getuigenis dat we

werkelijk op het einde van de eindtijd afgaan. Dit gedeelte van Ezechiël 5 is alreeds vervuld.

Het is ontnuchterend om te zien wat er thans in de Kerk wordt vervuld. Dit is actueel, het

gebeurt nu! Het laatste derde deel zou verstrooid worden en er zou een zwaard achter hen

worden getrokken.

Het is ook ontnuchterend te beseffen dat alleen een overblijfsel van dat laatste derde deel door

de verdrukking heen zal komen. “Dan zult gij enkele van die haren nemen en die vastbinden
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in uw slippen. En gij zult er nog enige nemen, die midden in het vuur werpen en met vuur

verbranden; daaruit zal vuur voortkomen tegen het gehele huis Israëls”  (Ezechiël 5:3-4). Dit

laatste derde deel, dat een zwaard achter zich krijgt getrokken, wordt midden in het vuur

geworpen. Nogmaals, de geestelijke vervulling van vuur is wat we kennen en begrijpen. Deze

tijd wordt gekenmerkt door een vurige beproeving en toetsing – een beproeving in trouw aan

het Woord van God – de waarheden die God ons gegeven heeft. Slechts een restant zal er

doorheen komen.

Het is interessant nota te nemen van de uitdrukking “…en (die) vastbinden in uw slippen.”

Het woord voor ‘slippen’ is het Hebreeuwse woord voor ‘vleugels’, zoals kanttekeningen in

vele Bijbels aangeven. Dat geeft een soort bescherming aan van degenen die op de juiste

wijze op Gods correctie reageren. Berouw en bekering zijn nodig voor iedereen die deze

bescherming wil ontvangen. De uitdrukking ‘vleugels’ brengt ons andere plaatsen in de

Schrift in herinnering, die bescherming voor Gods volk onthullen.

De beschrijving van een laatste derde deel dat verstrooid is, wordt in andere plaatsen

weergegeven. Het openbaart dat slechts een restant van het geheel zal overblijven waarvan

God onthult, dat het maar een tiende deel van dat laatste derde is.

“In het gehele land, luidt het woord des HEREN, zullen twee derden uitgeroeid worden en de

geest geven, maar een derde zal daarin overblijven. Dat derde deel zal Ik in het vuur brengen,

en Ik zal hen smelten, zoals men zilver smelt, ja hen louteren, zoals men goud loutert. Zij

zullen mijn naam aanroepen en Ik zal hen verhoren. Ik zeg: dat is mijn volk; en zij zullen

zeggen: de HERE is mijn God”  (Zacharia 13:8-9). Dat laatste overblijvende derde deel zal

een vurige beproeving ondergaan om hen te toetsten. En degenen die ijverig berouw tonen en

Gods naam aanroepen, zullen worden gespaard en beschermd. Maar niet allen zullen tot

berouw komen.

“En het zal geschieden, dat ieder die de naam des HEREN aanroept, behouden zal worden,

want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HERE gezegd heeft; en tot

de ontkomenen zullen zij behoren, die de HERE zal roepen” (Joël 2:32). Deze profetie gaat

over een bevrijding en verlossing aan het eind van dit tijdperk, die zowel geestelijk als fysiek

is voor het Israël van God. Er zal verlossing zijn voor degenen die zijn geroepen om deel uit

te maken van de berg Sion – de Kerk van God. Een overblijfsel zal worden bevrijd. Het lijkt

enigszins op een tweede roeping vanwege de tijdsomstandigheden waarin we nu leven.

Zonder Gods genade en correctie, zou iedereen struikelen en niet verder kunnen onder deze

verwoesting. Het is Gods bedoeling om uit dit laatste verstrooide derde gedeelte een

overblijfsel te kiezen. God gebruikt deze verdrukking en verstrooiing om ons te helpen tot
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berouw en bekering te komen. Het laatste derde wordt tot berouw geroepen!  Degenen die

horen en reageren, zullen uiteindelijk dat overblijfsel vormen. Van dit verstrooide derde deel

dat tot berouw en bekering wordt geroepen, zal tenslotte maar een klein aantal als overblijfsel

worden uitgekozen.

”Hoort dit woord, dat Ik over u aanhef, een klaaglied, huis Israëls: Gevallen is zij, zij zal niet

meer opstaan de jonkvrouw Israëls, nedergeworpen ligt zij op haar bodem, niemand richt

haar op. Want zo zegt de Here HERE: De stad die met duizend uittrekt, zal er honderd

overhouden, en die met honderd uittrekt, zal er tien overhouden voor het huis Israëls. Want zo

zegt de HERE tot het huis Israëls: Zoekt Mij en leeft” (Amos 5:1-4).

Er wordt over de Kerk gerept alsof zij maagden  zijn.  Deze profetie spreekt over een tijd toen

de Kerk gevallen was en in de eindtijd niet meer tot haar vroegere staat zou verrijzen,

alhoewel velen geloofden, en nu nog steeds geloven, dat zij dit laatste wèl zullen volbrengen.

Ten aanzien van degenen die verstrooid zijn, wordt de vergelijking gemaakt met hen die in

een zeker aantal (verstrooid) de stad uittrekken, waarvan er slechts tien procent zal

overblijven. God laat eens temeer blijken, dat de manier om te overleven, de manier om

bescherming te ontvangen en de manier om deel uit te maken van het definitieve overblijfsel,

eruit bestaat God te zoeken. Dat houdt berouw en bekering in. De gevallen maagd is het

gevolg van zonde en ongehoorzaamheid aan God.

God laat duidelijk blijken dat het noodzakelijk is om tot berouw te komen en Hem ijverig te

zoeken. Dat is precies de weg die de Kerk wordt gewezen gedurende de tijd van Laodicea –

het laatste tijdperk voordat Jezus Christus wederkeert. Over deze tijd van verwoesting en

verdrukking van de Kerk wordt in directe bewoordingen, vooral in Ezechiël 20, gesproken.

“Zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here HERE, met sterke hand, met uitgestrekte arm

en met uitgestorte grimmigheid zal Ik over u heersen. Ik zal u voeren uit het midden der

volken en u bijeenbrengen uit de landen waarin gij verstrooid zijt, met sterke hand, met

uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid. Ik zal u brengen naar de woestijn der volken

en daar met u in het gericht treden, van aangezicht tot aangezicht. Zoals Ik met uw vaderen in

het gericht getreden ben in de woestijn van het land Egypte, zo zal Ik met u in het gericht

treden, luidt het woord van de Here HERE. Ik zal u onder de herdersstaf doen doorgaan en u

brengen in de band van het verbond. Ik zal de weerspannigen uit u uitschiften en hen die

tegen Mij overtreden hebben; wel zal Ik hen leiden uit het land waarin zij als vreemdelingen

vertoeven, maar in het land van Israël zullen zij niet komen. En gij zult weten, dat ik de HERE

ben” (Ezechiël 20:33-38).
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De toestand van de Kerk gedurende de afgelopen verscheidene jaren, getuigt van het feit dat

de volgelingen in verschillende richtingen zijn verstrooid. Deze verstrooiing brengt aan het

licht wat er in ieder van ons leeft. Wie zullen  de getrouwe rentmeesters zijn van wat God ons

heeft toevertrouwd? Onze verstrooiing toont precies aan hoe broeders onderling in hun ware

overtuiging verschillen. Er zijn zoveel waarheden verwaterd of door diverse personen

vernietigd. Wij verkeren in een ziekelijke, geestelijk luie toestand. Maar velen zijn te trots om

toe te geven dat de situatie waarin zij zich bevinden reëel is. We verkeren ècht in het

Laodiceatijdperk waar broeders zichzelf in de eerste plaats als rijk beschouwen en niet kunnen

toegeven dat zij  als Kerk jammerlijk, naakt en blind zijn.

God maakt in deze verzen van Ezechiël 20 duidelijk dat Hij Zich van al degenen zal ontdoen

die Hem blijven weerstaan, door te weigeren tot berouw en bekering te komen. Zij worden als

opstandigen beschouwd, die verkiezen in hun zonden te blijven wandelen. Zij die Gods

correctie afwijzen zullen “niet in het land van Israël komen.” Voor degenen in de Kerk houdt

dit in dat zij geen deel van de eerste opstanding zullen uitmaken!

Deze verklaring – de ware getuigenis in deze verzen van Ezechiël 20 – zou voor iedereen

duidelijk te onderscheiden moeten zijn. We zijn verstrooid en God tracht ons tot berouw te

brengen. Hij heeft het ons gesmeekt door alles wat wij hebben wedervaren. Hij zal zijn wil

volbrengen door  een voltallig tiende door deze tijden heen te slepen, en dat is wat er dan ook

wordt bedoeld met deze uitdrukking inzake het tiende deel: “Ik zal u onder de herdersstaf

doen doorgaan.”

De verstrooiing van het laatste derde deel van de Kerk is reeds afgesloten. Ezechiël 5 heeft

voor wat betreft de Kerk bijna zijn beslag gekregen. Wij komen dan ook steeds dichter bij het

einde van de eindtijd waarvan in de Schrift wordt gesproken. We staan op het punt de

allerergste tijden van de menselijke geschiedenis binnen te gaan. Als Ezechiël 5 over de

fysieke naties van Israël  in de laatste en definitieve drie en een half jaar van de Grote

Verdrukking op  aarde in vervulling gaat, zal daarna het Koninkrijk van God eindelijk op

aarde zijn.
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DE EINDTIJD-ELIA VERVULD
(Maleachi 4)

Jezus verwees naar een profetie van diepgaande betekenis voor de hedendaagse Kerk toen Hij

Zijn discipelen onderrichtte: “Elia zal komen en alles herstellen…” ( Matteüs 17:12). Deze

profetie over een Elia die komen moe(s)t, zou in vervulling gaan voordat een laatste

definitieve, grote verdrukking aan het einde van onze 6.000 jaar menselijke geschiedenis, als

een beslissend oordeel voor de mensheid over deze wereld zou komen. God zei: “Zie, Ik zend

u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt”  (Maleachi 4:5).

Dit bewijs voor de eindtijd bevat minder schriftgedeelten dan voorgaande bewijzen, maar het

zou wel eens een van de meest belangrijke op het gebied van de profetieën kunnen zijn, dat

door de Kerk van vandaag begrepen moet worden.

Het is hoogstwaarschijnlijk dat de meesten van de hedendaagse verstrooide Kerk dit bewijs

niet als een vervulde profetie wensen te beschouwen, laat staan dit als levensbelangrijk voor

onze redding te erkennen. En toch is het wel degelijk zo. Dit zal worden uitgelegd als we tot

de  behandeling ervan overgaan. Het ontkennen van dit bewijs zou gelijkstaan aan het

verloochenen van de waarheid die God in deze tijden van het einde aan Zijn Kerk heeft

geopenbaard.

“Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt. Hij zal

het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen,

opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban” (Maleachi 4:5-6).

Deze verzen zijn op zich onvoldoende toereikend om het belang van deze profetie te

begrijpen en te doorgronden. Andere verzen die over de vervulling ervan spreken, zullen

samen met de vervulling van deze profetische aankondiging eerst moeten worden onderzocht

voordat…”de grote en geduchte dag des HEREN komt”  

Binnen de geledingen van de Kerk was een woordenstrijd gaande of Mr. Armstrong nu wel of

niet de profetie over de eindtijd-Elia vervulde. In plaats van onder alle pro’s en contra’s  van

deze argumenten bedolven te raken, ware het beter ons gewoon te concentreren  op wat er van

dit onderwerp waar is en wat er juist is aan onze geschiedenis in relatie tot dit onderwerp.
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Haal de Geschriften niet door elkaar
Soms raken mensen in verwarring over wat er in andere schriftgedeelten en deze profetische

aankondiging in Maleachi wordt gesteld. Iemand die al heel lang de functie van evangelist in

de Kerk bekleedde, hield onlangs een preek over dit onderwerp en werd door deze

schriftgedeelten in verwarring gebracht.

Verwar deze profetie in Maleachi niet met zaken die over Johannes de Doper zijn gezegd.

“En de discipelen vroegen Hem en zeiden: Hoe kunnen dan de schriftgeleerden zeggen, dat

Elia eerst moet komen? Hij antwoordde en zeide: Elia zal wel komen en alles herstellen, maar

Ik zeg u, dat Elia reeds gekomen is en zij hebben hem niet erkend, maar met hem gedaan al

wat zij wilden. Zó zal ook de Zoon des mensen door hen moeten lijden. Toen begrepen de

discipelen, dat Hij over Johannes de Doper tot hen gesproken had”  (Matteüs 17:10-13).

Johannes de Doper was niet betrokken in welk herstel dan ook, maar hij kwam in de geest en

de kracht van Elia om een deel van een tweeledige vervulling over deze profetie inzake een

Elia die komen moe(s)t, te vervullen. Het is werkelijk heel eenvoudig, omdat Johannes de

weg moest banen voor de eerste komst van Jezus Christus. Hij deed dit in de geest en de

kracht van Elia. Maar de profetie is tweeledig, omdat er nog een andere persoon in de kracht

van Elia moest komen om de weg voor de tweede komst van Jezus Christus te bereiden.   

Een deel van deze tweeledigheid wordt door Gabriël geopenbaard, die Zacharias over zijn

toekomstige zoon Johannes informeerde. “En hij zal voor zijn aangezicht uitgaan in de geest

en de kracht van Elia, om de harten der vaderen te keren tot de kinderen en de

ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtvaardigen, ten einde voor de Here een

weltoegerust volk te bereiden” (Lukas 1:17). Johannes de Doper zou met zijn diensten

worden betrokken in het gereedmaken van een volk voor de eerste komst van Jezus Christus.

Dit vers toont gewoon een deel van het proces aan, dat erbij berokken is als mensen zich door

berouw van hun eigen wegen afkeren en zich tot Gods wegen bekeren. Degenen naar wie

wordt verwezen als de ‘vaderen’, zijn zij die in het Oude Testament worden genoemd en

Gods rechtvaardigheid in hun leven gesloten hadden – wier leven in de Schrift als voorbeeld

en inspiratie in Gods wegen worden beschreven. Dezelfde geest die met deze mannen van

weleer ‘de vaderen’ werkte, was nu werkzaam in hun afstammelingen, ‘de kinderen’, zodat

hun harten zich nu tot God konden keren en gereedgemaakt worden voor Jezus Christus.

Voor het einde van dit tijdperk moest er nog een tweede persoon komen, “die het andere deel

van de tweeledigheid van deze profetieën zou vervullen door een volk voor de tweede komst

van Jezus Christus voor te bereiden.
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Nog een ander schriftgedeelte dat sommigen inzake de profetieën over een ‘Elia die komen

moet’ in verwarring brengt, staat opgetekend in Handelingen. “Kom dan tot berouw en

bekering, opdat uw zonden uitgedelgd mogen worden, opdat er tijden van verademing mogen

komen van het aangezicht des Heren, en Hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was,

Jezus, zende; Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller

dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher.

Mozes toch heeft gezegd: De Here God zal u een profeet doen opstaan uit uw broeders, gelijk

mij: naar hem zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal; en het zal geschieden, dat alle

ziel, die naar deze profeet niet hoort, uit het volk zal worden uitgeroeid. En al de profeten,

van Samuël af en vervolgens, zovelen er hebben gesproken, hebben ook deze dagen

aangekondigd. Gij zijt de zonen van de profeten en van het verbond, dat God met uw vaderen

gemaakt heeft, toen Hij tot Abraham zeide: En in uw nageslacht zullen alle stammen der

aarde gezegend worden. God heeft in de eerste plaats voor u zijn Knecht doen opstaan en

Hem tot u gezonden, om u te zegenen, door een ieder uwer af te brengen van zijn boosheden”

(Handelingen 3:19-26).

De profetie over Jezus Christus moet niet worden verward met een profetie over een ‘Elia die

komen moe(s)t’. De discipelen vroegen Jezus naar een Elia die komen moe(s)t. “Hij

antwoordde en zeide: Elia zal wel komen en alles herstellen…”  (Matteüs 17:11-12). Toen

Jezus zei dat Elia alle dingen zou herstellen, verwees Hij niet naar Zichzelf of naar de ‘tijden

van de wederoprichting aller dingen,’ waarover in Handelingen 3 wordt gesproken.

Handelingen 3 gaat over de tijd dat Gods Koninkrijk naar deze aarde komt als het bestuur en

de wet (weg), van God zijn hersteld. Dat is iets wat alleen door Jezus Christus als Koning der

koningen tot stand kan worden gebracht.

Vergist u zich niet, zoals anderen hebben gedaan, over de Elia die komen moe(s)t. De tijden

van de wederoprichting aller dingen waarover in Handelingen wordt gesproken, beschrijft niet

hetzelfde. In plaats daarvan verwijst het naar een tijd die aanvangt als het Koninkrijk van God

naar de aarde gekomen is. Bedenk wel dat er een tweeledigheid is betrokken in de ‘Elia die

komen moe(s)t’, aangezien Johannes de Doper het eerste deel van deze profetie over een volk

dat wordt voorbereid op de eerste komst van Jezus Christus vervult. Maar voordat het

Koninkrijk van God naar deze aarde zou komen, zou er nog een ander persoon in de geest en

de kracht van Elia komen, die een volk op de tweede komst van Jezus Christus voorbereidde.
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De Elia die komen moet
Toen de discipelen vroegen naar de Elia die komen moe(s)t waarvan in Maleachi wordt

gesproken, voegde Jezus een belangrijke beschrijving van diens functie toe. Het is van groot

belang die goed te begrijpen om de juiste persoon te kunnen identificeren.

De discipelen vroegen Jezus Christus kort na de transfiguratie naar de profetie va Maleachi,

toen sommigen van hen getuige waren van een visioen over het komende Koninkrijk van

God. Zij wisten dat er geschreven stond, dat voordat het Koninkrijk van God kwam, er eerst

een Elia op het toneel zou verschijnen. “Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en

geduchte dag des HEREN komt” (Maleachi 4:5). De komst van de grote en geduchte dag des

HEREN moet plaatsvinden voordat het Koninkrijk van God wordt gevestigd.

De Elia die komen moe(s)t, zou een tweeledigheid met Johannes de Doper vervullen door een

volk op de komst van Jezus Christus voor te bereiden – in dit geval de tweede komst. Deze

mensen moesten ook tot berouw komen en hun harten naar Gods wegen richten, net als hun

‘vaderen’ van weleer hadden gedaan. Dit is een geestelijke aangelegenheid, alhoewel de

vruchten ervan ook in een familie van ‘vlees en bloed’ tot eenzelfde resultaat bijdragen als de

harten van de ouders meer op hun kinderen gericht zijn, door Gods levenswijze in acht te

nemen.

Er moest in de eindtijd dus een persoon verschijnen, die in de geest en de kracht van Elia  een

volk zou voorbereiden op de tweede komst van Jezus Christus. Het ‘hart der vaderen’ – die

geesteshouding en de instelling van rechtvaardige mannen van weleer, die een hechte

verwantschap met God hadden – was nu opengesteld voor (gericht op), degenen die God in

deze eindtijd riep. Als mensen op die roeping reageerden, waren hun harten gericht op het

ontvangen van dezelfde geest als die van het ‘hart van de vaderen.’

Wat voegde Jezus aan deze profetie toe? “Hij antwoordde en zeide: Elia zal wel komen en

alles herstellen…” (Matteüs 17:11-12). Deze Elia zou worden betrokken in het herstel van

alle dingen. Dit sloeg in elk geval niet op Johannes de Doper. Door hem was niets hersteld.

Dit valt voor de ware Kerk van God niet moeilijk te begrijpen. Allen die door Gods Geest

worden geleid – allen die de geboden van God onderhouden en het getuigenis hebben van

Jezus Christus die in hen leeft – zullen de waarheid van deze zaak begrijpen, omdat het voor

Gods volk van vitaal belang is. Degenen die een juiste relatie met God hebben, zullen door

Gods Geest worden geleid  en zien wat juist en waar is. Dit is een feit dat zeker is! Als

iemand dit niet kan begrijpen, is daar een reden voor. Het gemis van Gods Geest die in hem
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woont, is daar de reden van. Men kan in Gods Kerk worden verwekt, maar men kan Gods

Geest in zijn leven ook uitdoven en geestelijk zwak worden, ziekelijk en geestelijk inslapen.

Begrip en kennis van wie deze ‘Elia die komen moe(s)t’ vervult, is fundamenteel voor de

Kerk van God in de eindtijd. Dit zal door iedereen worden begrepen die de geschiedenis van

de ware Kerk van God gedurende de afgelopen decennia inziet en bij zich draagt. Deze

aangelegenheid werd reeds in het artikel ‘De laatste tijdperken van de Kerk,’ aangeroerd. Het

is in dit verband noodzakelijk hieronder nog eens een gedeelte daarvan aan te halen:

“Zoals we voorheen hebben vermeld, liet God Sardes weten dat zij geestelijk dood was en dat

de waarheid die zij bezat dreigde te sterven. Als God dat zou hebben laten gebeuren, zou de

Kerk niet tot de wederkomst van Jezus Christus voortbestaan. Maar God heeft duidelijk

gemaakt dat de Kerk bij Christus’ wederkomst nog zou bestaan en dat de poorten der hel

haar niet konden overweldigen. De Kerk diende dus te blijven bestaan. De waarheid die

dreigde uit te sterven, moest worden hersteld en teruggebracht.

Het herstel van de waarheid, dat plaatsvond tijdens het leiderschap van Mr. Armstrong en de

tijdsperiode die we kennen als Filadelfia, zou genoegzaam bekend moeten zijn. God

openbaarde opnieuw fundamentele waarheden aan Zijn Kerk. Dit tijdperk bewaarde Zijn

woord en verloochende Zijn naam niet. Sardes stond precies om het tegenovergestelde

bekend. Zij lieten Gods woord uitsterven, terwijl zijzelf geestelijk op sterven na dood waren.

Zij ontkende dat God in en door hen leefde.

Onze historie getuigt van de waarheid dat God Mr. Armstrong gebruikte om de waarheid in

de Kerk te herstellen. Deuren werden door God geopend om zijn taak mogelijk te maken –

deuren die niemand kon sluiten. De Schrift voorzegde een ‘Elia die komen moe(s)t,’ die alle

dingen zou herstellen. Heden ten dage disputeren mensen hierover in plaats van de duidelijk

aanwijsbare waarheid te erkennen. Hiermee wordt nog maar eens bewezen dat het woord van

God overeenstemt met onze geschiedenis en dat hier sprake is van de Kerk van God waarvan

in de profetieën gewag wordt gemaakt. Jezus werd door zijn discipelen gevraagd naar de

‘Elia die komen moe(s)t.’ “Hij antwoordde en zeide: Elia zal wel komen en alles

herstellen…” (Matteüs 17:11-12). Wat moest er hersteld worden voordat Jezus Christus naar

de aarde kon terugkeren? Als dit zou gebeuren, zou er een groot teken worden gegeven dat

we ons in de eindtijd bevonden. Het vomt een onlosmakelijk deel van de geschiedenis van de

Kerk. God openbaarde dat de waarheid tegen het einde dreigde uit te sterven en de Kerk aan

het begin zou staan van haar geestelijke dood. Om dat tegen te gaan, herstelde God alle voor

redding noodzakelijke waarheid, die Zijn Kerk nogmaals leven zou schenken. De Elia moest
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waarlijk eerst komen en de waarheid in de Kerk herstellen. Kan  iemand ontkennen wat God

door middel van zijn eindtijdapostel tijdens het Filadelfiatijdperk tot stand heeft gebracht?”

De ontkenning dat Mr. Herbert W. Armstrong de Elia was die vóór de eindtijd moest komen

en wat God door hem tot stand heeft gebracht, is of onwetendheid of moedwillige loochening

van de waarheid van onze geschiedenis. Het is God die de noodzakelijke waarheid in de Kerk

herstelde, zodat er een volk voor de tweede komst van Jezus Christus gereed zou zijn. God zei

dat de ‘poorten der hel’ niet over Zijn Kerk zouden zegevieren. De Kerk kon niet uitsterven

voordat Jezus Christus terugkeerde. Desondanks was dat precies wat er aan het eind van

Sardes gebeurde. God zag erop toe  dat Zijn woord bewaarheid bleef (de Kerk zou niet

uitsterven), omdat Hij door een eindtijd-Elia de waarheid voor Zijn volk herstelde. Wat zou er

nog fundamenteler kunnen zijn?

Het valt iemand die deel uitmaakte van de Kerk aan te rekenen als hij ontkent dat

Mr.Arnstrong de eindtijd-Elia is of zich in deze kwestie neutraal opstelt. Het feit dat de

fundamentele waarheid in deze eindtijden was hersteld en dat iets dergelijks alleen door God

tot stand kon worden gebracht, is in feite slechts een zaak van erkennen (belijden) of

ontkennen van God.

Waarom weigeren zovelen de klaarheid van de waarheid over deze kwestie in te zien of

verzetten zij zich daartegen?  Het antwoord ligt voor de hand. Het is allemaal een kwestie van

de geest  en onze oprechte relatie met God. Begrijpt ú het? Als dat zo is, dank God dan, want

er is maar één reden waarom dat zo is,

Dit zou wel eens een van de belangrijkste hier behandelde bewijzen kunnen zijn die aantonen

dat we ons in de eindtijd bevinden. En waarom? Omdat het veel onthult over onze instelling

ten opzichte van de door de almachtige God voor zijn volk herstelde fundamentele

waarheden. Zien we hierin mensenwerk of Gods werk?

Dit artikel is erg zakelijk en meer toegespitst op degenen die gedurende het afgelopen

decennium of nog langer met de Kerk van God verbonden zijn geweest. Niemand valt te

verontschuldigen die een zo duidelijke waarheid ontkent. Aan het eind van dit boekje zal

dieper worden ingegaan op de wijze waarop God Mr. Herbert W. Armstrong in deze eindtijd

gebruikte als de geprofeteerde ‘Elia die komen moe(s)t.’
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DE ZEGELS VAN OPENBARING VERDUIDELIJKT

In de voorgaande artikelen concentreerden we ons op de  krachtige bewijzen die aantonen, dat

we ons nu in de eindtijd bevinden, waarover zo dikwijls in bijbelse profetieën gesproken is.

De meeste mensen in de verstrooide Kerk weigeren te erkennen dat onze geschiedenis geheel

overeenstemt met de eindtijdprofetieën over de Kerk. Deze profetieën die de afgelopen paar

decennia in vervulling zijn  gegaan, getuigen thans van de waarheid dat we werkelijk de ware

Kerk van God zijn. De meesten weigeren nog altijd te erkennen dat onze recente geschiedenis

in feite uit vervulde profetieën over Gods Kerk bestaat.

Daarom is het thans noodzakelijk de opening van de zegels van Openbaring te verduidelijken,

zeker als men het feit in aanmerking neemt dat mensen niet hebben begrepen dat zoveel

eindtijdprofetieën inderdaad over de Kerk gaan. Het is voor broeders moeilijk te bevatten dat

de eerste vijf zegels uitsluitend over de Kerk handelen en niet over de fysieke wereld om ons

heen. Zelfs het zesde zegel gaat voor een groot deel over de Kerk, omdat het een tijd voor het

einde van de geestelijke verdrukking van de Kerk openbaart en het begin van de fysieke

verdrukking van de wereld.

De reden waarom deze zegels op het geestelijke vlak zo moeilijk begrepen konden worden, is

omdat de Kerk de betekenis ervan in het verleden alleen op fysiek niveau heeft opgevat. We

moeten goed beseffen dat er zich in de loop der tijd zeer belangrijke gebeurtenissen hebben

voorgedaan, die de reden vormden ze anders te interpreteren. Als we de realiteit ervan gaan

inzien, raken we met nog meer ontzag vervuld, dat de opeenvolging van deze zegels nog een

ander krachtig bewijs onthullen. We leven namelijk allang in de eindtijd.We bevinden ons

niet alleen in de eindtijd, maar we zijn al een heel eind op weg.

We moeten gaan begrijpen
God gaf ons zijn geschreven Woord. In hetgeen Hij ons daarvan gaf, is bijna een derde ervan

profetisch en bijna negentig procent van dat profetische Woord is bestemd voor de eindtijd

waarin we nu leven. We leven in ontzagwekkende tijden. De essentie van bijna een kwart van

de gehele Bijbel is voor onze tijd bedoeld. Het is voor ons moeilijk te bevatten dat de tijd

waarin we nu leven, de meest gewichtige in de hele menselijke geschiedenis is. Toch vormen

de laatste drie decennia van de 6.000 jaar, die aan de mensheid zijn toegewezen, het

brandpunt, dat gericht is op een vierde van alles wat er in de Bijbel geschreven staat.
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Gedurende de tijd van Filadelfia gebruikte God Mr. Herbert W. Armstrong om de waarheid in

Zijn Kerk te herstellen. Aan het eind van Sardes was alle waarheid bijna uitgestorven. In het

eerste boekje ‘De Tijd Loopt ten Einde voor de Verstrooide Kerk van God’, behandelden we

deze door God herstelde fundamentele waarheden die zijn Kerk eens temeer leven moest

schenken om Zijn werk aan het eind van dit tijdperk te volbrengen. Maar God herstelde geen

profetieën door middel van Mr. Armstrong. Een profetie is niet iets wat moet worden hersteld.

Een profetie is iets wat geopenbaard moet worden. Het was niet Gods bedoeling om

profetieën over het einde van dit tijdperk aan Filadelfia te openbaren. God had verschillende

werkzaamheden voor ogen, die tijdens het Filadelfiatijdperk moesten worden verricht. Het

was een ‘werk’ van het herstellen van de waarheid in de Kerk en het oprichten van een Kerk

om  ‘een werk’ te ondersteunen, dat door Mr. Armstrong moest worden verricht. Deze

waarheid, die over de gehele wereld – speciaal naar wereldleiders – moest uitgaan, zou een

getuigenis zijn, dat de mens in dit tijdperk van grote technologische verworvenheden nog

steeds dezelfde is als hij tijden de afgelopen 6.000 jaar is geweest. De mens verwerpt nog

steeds Gods waarheid! Deze getuigenis was noodzakelijk om het mogelijk te maken, dat dan

het einde na een definitief oordeel van de mensheid aan het slot van de 6.000 jaar, die God

haar had toegewezen, doorgang kon vinden. Nadat die getuigenis was voltooid, kon de

eindtijdprofetie vervolgens ontsluierd en vervuld worden. Daarom staat er geschreven: “En

dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis

voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn” (Matteüs 24: 14). Het is alleen nadat die

getuigenis over de gehele wereld was uitgegaan, dat dan het einde zou komen. Aldus zou

Gods rechtvaardigheid en gerechtigheid worden bewaarheid, voordat het oordeel van de

eindtijd over de wereld zou komen.

Tijdens het Filadelfiatijdperk gaf God bepaalde profetische sleutels aan Mr. Herbert W.

Armstrong, met name die welke nodig waren voor de waarheid inzake de identiteit van de

hedendaagse naties van Israël. Ofschoon die was gegeven, net zo goed als de openbaring dat

de Olijfbergprofetie de sleutel was tot begrip van de zegels van Openbaring, onthulde God

niet alles over wat de Olijfbergprofetieën  nog meer inhielden, zoals Jezus Christus die

gegeven had. Voor wat betreft de eindtijdprofetieën stond God het ons alleen toe door een

beroet glas te kijken, zoals de apostel Paulus dit reeds eerder over zaken van geestelijke aard

had uitgelegd. God openbaarde geen volledig begrip van de profetieën over de Kerk en de

wereld omdat het de bedoeling was, dat we leven door geloof en beproefd en getoetst zouden

worden om hetgeen ons later mocht overkomen het hoofd te kunnen bieden.
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Het zou een fundamentele waarheid voor Gods ganse volk moeten zijn, waarom de profetieën

niet tijdens Filadelfia konden worden onthuld en waarom dit gedurende de tijd van Laodicea

geopenbaard zou gaan worden. Iedereen in Gods Kerk heeft weet van de verklaring die God

aan Daniël gaf, maar men blijkt nog steeds niet te kunnen begrijpen dat het hier ook om een

fundamentele waarheid over de timing van de openbaring van eindtijdprofetieën gaat.

Gods volk heeft altijd al meer willen weten over de details van de dingen waarvan God zei dat

ze aan het einde der tijden over de wereld zouden komen. Daniël vormde daarop geen

uitzondering. Toen hij God naar de wonderbaarlijkheden van de eindtijdprofetieën vroeg,

omdat hij de profetieën die God hem had laten opschrijven graag wilde begrijpen, gaf God

hem een eenvoudig antwoord: “…Ga heen, Daniël, want deze dingen blijven verborgen en

verzegeld tot de eindtijd”(Daniël 12:9).

Als God  het begrip voor de eintijdprofetieën tot het einde toe verzegeld heeft, dan konden

deze dingen zeker niet tijdens de tijd van Filadelfia geopenbaard worden. Alhoewel dit

tijdperk getuigde van een groot herstel van de waarheid, die door middel van Mr. Herbert W.

Armstrong was gegeven, was het toch nog niet de eindtijd. Filadelfia lag tegen het

eindtijdperk aan, maar het bestond niet in het einde. God gaf geen profetisch begrip in die tijd.

Nogmaals, alleen de profetieën die het herstel van de waarheid in de Kerk aangingen en die

hoofdzakelijk het begrip en de identiteit van de verstrooide hedendaagse naties van Israël

betroffen, werden hersteld. Toen de waarheid tijdens Filadelfia opnieuw geheel en al in de

Kerk was hersteld, zou voor allen de tijd komen om beproefd te worden of zij deze waarheid

trouw zouden blijven. De manier om de Kerk te beproeven, was door middel van de

eindtijdprofetieën die thans werkelijkheid zouden worden – profetieën die nu zouden worden

vervuld. De ontzegeling van de eindtijdprofetieën zou als God deze gebeurtenissen in

vervulling doet gaan, in feite aanvangen toen Jezus Christus de zegels van Openbaring begon

te openen. Alleen aan Jezus Christus was de verantwoordelijkheid gegeven om deze

eindtijdzegels van profetische gebeurtenissen die over de Kerk en de wereld zouden gaan

komen te openen, om over degenen vervuld te worden die in de eindtijd leven.

Deze prachtige waarheid te mogen begrijpen, vormt een van de krachtigste bewijzen van

allemaal dat God de Almachtige regeert en dat we ons ver in de eindtijd van alle profetische

gebeurtenissen bevinden, waarvan in een kwart van uw Bijbel gewag wordt gemaakt. Het

einde kon alleen komen – de eindtijdprofetieën konden alleen duidelijk en openbaar worden

gemaakt – toen Jezus Christus de zegels van Openbaring begon te openen, omdat God zelf die

profetieën tot deze tijd had verzegeld.
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Eens een Profetie – Thans Geschiedenis
Als geschreven profetieën zijn vervuld, worden ze geschiedenis. Sommige profetieën gaan

over de opkomst en val van koninkrijken. We zijn allen bekend met de profetieën over de vele

herlevingen van het ‘heilige roomse rijk’. We weten dat er een allerlaatste herleving van dat

rijk overschiet voordat Gods Koninkrijk op deze aarde wordt gevestigd.

We hebben ook weet van de profetieën die God gaf over Israël en we kennen de timing die op

deze profetieën betrekking hadden. Vele ervan behoren nu tot de geschiedenis en we zien dat

God waarachtig is en zijn beloften volbrengt, zoals Hij van plan was. We zien een koninklijke

monarchie die tot op de dag van vandaag nog steeds bestaat, omdat God openbaarde dat Jezus

zou weerkeren om de bestaande troon op te eisen en niet alleen om over Israël te regeren,

maar over de hele wereld. We zien en weten dat God Zijn beloften over de nationale

grootheid via Jozef vervulde en we begrijpen waarom Groot Brittannië door deze beloften als

een grote natie en een gemenebest van naties, Gods woord over de stam Efraïm vervulde. We

kennen Gods belofte die Hij aan Manasse vervulde als de afzonderlijke grootste natie op

aarde, in de hedendaagse Verenigde Staten van Amerika. De waarheid over deze profetische

aangelegenheden werd door Mr. Herbert W. Armstrong geopenbaard en in de Kerk hersteld.

Het herstel van deze waarheden was een openbaring over een profetie die over het algemeen

historisch van aard was en slechts gedeeltelijk op deze tijd sloeg. Maar God openbaarde geen

begrip over profetieën die nog in de schoot der toekomst verborgen lagen en profetisch nog

steeds waren verzegeld.

We leven in een tijd waarin veel van die eindtijdprofetieën,  die een kwart van uw Bijbel

beslaan, thans deel uitmaken van de geschiedenis omdat de eerste vijf zegels van Openbaring

tot het verleden behoren! Voor hen die oren hebben om te horen en ogen om te zien, getuigt

onze recente geschiedenis als Kerk, van de opening van deze zegels! U kunt het geloven of

niet, maar als u weigert dat te erkennen, zult u alleen verantwoordelijk worden gehouden voor

de afschuwelijke dingen die over u zullen komen, vanwege uw weigering zich om uw God te

bekommeren. Indien u weigert te luisteren, zal Gods getuigenis tegen u zijn. Als u weigert op

God acht te slaan en daarbij niet tot berouw wilt komen, hoeft u in de eindtijd, tijdens de

fysieke verdrukking op aarde, niet op Gods genade en bescherming te rekenen. De dag van

Gods gramschap is gekomen en jammer genoeg hebben velen in Gods Kerk geweigerd te

luisteren.
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De eerste zegel die Jezus Christus opende, zoals opgetekend staat in Openbaring 6, gaat over

een tijd van grote beproeving en toetsing van de Kerk. Het was de tijd waarin vele valse

dienaren de Kerk als een vloedgolf overspoelden om degenen voor zich te winnen, die niet

trouw zouden blijven aan de waarheid die God vroeger in de Kerk had hersteld.

Het resultaat van het eerste zegel dat geopend werd, leidde tot een aanzienlijke vernietiging

door de verdraaiing en misbruik van Gods woord door ontrouwe dienaren. Dit was de opening

van het tweede zegel.

Het gevolg van de handelwijze van deze trouweloze dienaren die een vals zwaard hanteerden,

was dat de vrede van de Kerk overal in de Wereldwijde Kerk van God in de wereld, werd

weggenomen. Dienaren en broeders begonnen zich tegen elkaar te keren – broeder tegen

broeder, vader tegen zoon en kinderen tegen hun ouders. Een dergelijk verraad en de haat die

daarmee gepaard ging, leidden binnen de Kerk tot een vreselijke verwoesting en geestelijke

dood. Dit was de opening van het tweede zegel, die thans grotendeels tot de geschiedenis

behoort, alhoewel de effecten van dit geopende zegel nog steeds in de verstrooide Kerk

merkbaar zijn.

Nog een ander gevolg van dit grote valse zwaard, dat door ontrouwe dienaren werd

gehanteerd en broeders tegen elkaar opzette, leidde tot de verspreiding van vele valse

doctrines. De consequentie daarvan was, dat het geestelijk voedsel schaars werd.
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De geprofeteerde eindtijd inzake geestelijke hongersnood was nu definitief met enorme kracht

en geweld over Gods volk losgebarsten. Dit vond plaats toen de door Amos geschreven

profetie in vervulling ging. “Zie, de dagen komen, luidt het woord van de Here HERE, dat Ik

een honger in het land zal zenden – geen honger naar brood, en geen dorst naar water, maar

om de woorden des HEREN te horen” (Amos 8:11). Dat was de opening van het derde zegel.

Zelfs vandaag nog ontkennen vele broeders de waarheid, dat er een grote geestelijke

hongersnood over de Kerk is gekomen. In plaats daarvan beweren trouweloze dienaren of

dienaren die zich nog altijd in slaap bevinden, dat deze hongersnood waarvan Amos gewag

maakt nog steeds niet over de Kerk is gekomen omdat we, volgens hun zeggen, nog steeds

met krachtige geestelijke spijs worden gevoed. Zij zijn leugenaars! Zij misleiden Gods volk

en sussen hen daarbij in slaap. Deze dienaren en evangelisten liegen tegen de waarheid. Zij

beliegen Gods volk en loochenen Gods Geest die dergelijke leugens ontmaskert en brengen

een snelle vernietiging over zichzelf en anderen, die naar hen luisteren. Zij zijn de

hoofdoorzaak van de vernietiging door geestelijke hongersnood.

Na de eerste vernietiging die door de opening van de eerste drie zegels in gang was gezet,

werd de Kerk verstrooid, maar die vernietiging eindigde hierbij echter niet. De verstrooiing

betekende niet, dat iedereen berouw had over de reden waarom deze dingen de Kerk

overkwamen (want iedereen van ons was schuldig aan het feit dat wij geestelijk lui waren

geworden en in slaap gevallen waren). De Kerk werd zo zwak en lauw, dat God haar uit zijn

mond spuwde. Hij scheidde haar van Zijn afwezigheid af en bracht alleen sommigen in Zijn

aanwezigheid terug, die tot berouw en bekering waren gebracht.

Allen in de Kerk waren dus verstrooid, maar niet iedereen wilde tot berouw komen. De

nalatigheid om tot berouw te komen, vormde de aanleiding van de voortdurende verstrooiing

en vernietiging van het kleine deel dat nog overbleef. Dit was de opening van het vierde

zegel.

Nogmaals, het gevolg van een grove nalatigheid van zo velen om tot berouw te komen, was

de aanleiding tot de opening van het vierde zegel. Die was alleen maar een voortzetting van

dezelfde vernietiging die plaatsvond tijdens de eerste drie zegels, die voordien waren geopend

– een herhaling van dezelfde vernietiging over het laatste derde deel dat was verstrooid.

Verwarring Over Het Vijfde Zegel
Nu komen we bij een zegel dat grondig is misverstaan – een uitleg die volkomen fout is

geweest. We waren blind voor een flagrante tegenstrijdigheid die in vroegere lectuur is
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afgedrukt en eertijds in preken is gegeven. De reden waarom we de waarheid ervan niet

hebben gezien, moet nog maar eens gezegd worden. Alhoewel we de betekenis van de

eindtijdprofetieën wilden weten, had God ze ons nog niet geopenbaard. Het was er de tijd nog

niet voor. Deze profetie was nog niet geopend.

De ontzegeling en begrip van eindtijdprofetieën kon alleen gegeven worden, nadat Jezus

Christus begonnen was de zegels van Openbaring te openen. Ofschoon God ons verscheidene

sleutels en fundamentele bouwstenen tot de eindtijdprofetieën had gegeven, openbaarde Hij

geen specifiek begrip voor de meeste gebeurtenissen, omdat zij nog verzegeld waren.

In het boekje ‘The Book of Revelation Unveiled at Last’, wordt aangetoond dat de opening

van het vijfde zegel een tijd van religieuze vervolging en nationale gevangenschap inhoudt.

Op pagina 26, worden sommigen in de Kerk beschreven als: “…weliswaar echte door de

Heilige Geest verwekte Christenen, maar die zo lauw zijn geworden en het gebed zo hebben

verwaarloosd, dat ze niet waardig bevonden werden aan de Grote Verdrukking te ontkomen.”

Op dezelfde pagina staat wat verder geschreven: “Het vijfde zegel symboliseert dus een tijd

van martelaarschap voor ware christenen – de vervolging van bekeerde, verwekte kinderen

van God. Dit is de Grote Verdrukking!”

Tijdens deze periode van de eerste twee en een half jaar van de Grote Verdrukking, gedurende

de fase van het vijfde zegel, zou er niet alleen een groot geestelijk martelaarschap van lauwe

christenen zijn, maar hetzelfde boekje zegt ook, dat er een tijd van nationale gevangenschap

zou zijn. “Wat het nationale aspect van de Grote Verdrukking betreft, gaat het om een invasie

en gevangenschap van Israël, niet van Juda. Deze profetie heeft betrekking op de zogenaamde

tien verloren stammen van Israël.”

In een ander boekje ‘Inside the Book of Revelation’, de pagina’s 13 en 14, staat vermeld:

“Het vijfde zegel beeldt een fase van de Grote Verdrukking uit, met inbegrip van een

martelaarschap van religieuze overtuigingen. Het Nieuwe Testament, samen met Openbaring,

benadrukt het effect op Gods geestelijke volk – zijn eigen Kerk. De Grote Verdrukking komt

ook neer op wat Gods fysieke natie werd genoemd – het huis van Israël of de afstammelingen

van Jakobs twaalf zonen.”

Zowel in preken als in de lectuur, is deze grote religieuze vervolging en tijd van

gevangenschap van de hedendaagse naties van Israël, altijd beschreven als een gevolg van de

laatste en definitieve herrijzenis van het ‘heilige roomse rijk’. Dit is samengesteld uit naties,

die zich in Europa onder de in die tijd opkomende ‘beestmacht’ verenigen. We hebben altijd

geloofd dat de oude Assyrische natie  door God zou worden gebruikt om de moderne naties

van Israël gevangen te nemen. Dit moest aan het eind van de Grote Verdrukking plaatsvinden.
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Als u deel uitmaakt van de verstrooide Kerk, is dat toch ook wat u altijd geloofd heeft? Dus

iedereen in de Kerk die maar enig fundamenteel begrip had van wat we geloofden  over de

Grote Verdrukking, die in totaal zo’n  drie en een half jaar moest duren, nam aan dat als de

Grote Verdrukking eenmaal begon, de laatste herleving van het ‘heilig roomse rijk’ uit

Europa zou opkomen om de hedendaagse naties van Israël in gevangenschap weg te voeren.

Maar hierin schuilt een groot misverstand.

 Tijdlijn opbasisvan begrip van oude literatuur 2,5 jaar
 Gecorrigeerde volgorde (dit is géén tijdlijn)
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Grote geestelijke verdrukking over de Kerk

Als we dit verder behandelen zou u misschien zo nu en dan  naar het hieronder afgedrukte

schema willen kijken. Dit geeft precies weer waar we eens in geloofden. Hetzelfde schema

laat verder ook zien wat God thans als de waarheid in deze kwestie aan het licht heeft

gebracht en daar onze recente geschiedenis openbaarde; dat deze zegels de Kerk betroffen en

niet de wereld. Deze zullen in de navolgende artikelen behandeld worden. In het boekje ‘The

Book of Revelation Unveiled at Last’, worden we als het ware meegevoerd naar een

toekomstige tijd, die wordt beschreven als de ‘eerste wee’. Deze vindt plaats als de vijfde

trompet in het zevende zegel weerklinkt. God openbaart dat als het zevende zegel is geopend,

er vervolgens zeven trompetten zullen weerklinken, waarvan elk aan het eind van de 6.000

jaar een verschillend deel van Gods gramschap ten aanzien van de mensheid weergeeft.U zult



De tijd is ten einde   52

in het oude schema opmerken dat de timing van deze gebeurtenis slechts minder dan een jaar

kon duren, omdat het laatste jaar van de definitieve drie en een half jaar van verdrukking is

afgebeeld als het begin van de opening van het zesde zegel. We bevinden ons dus goed en wel

in dat laatste jaar, als we bij de vijfde trompet komen die wordt greblazen. “Het eerste wee of

de vijfde trompet, wordt in hoofdstuk 9, de verzen 1-11, beschreven. De macht die deze

verwoesting toebrengt, ditmaal aan de mensheid zelf, komt uit de ‘put des afgronds’. Wij

weten dat dit een symbool is. De enige plaats in de Bijbel waarin dit wordt uitgelegd, is in

Openbaring 17:8-14. Daar lezen we dat de herleving van het oude Romeinse rijk de macht is

die opkomt uit de ‘put des afgronds’ – een toestand van een voor de wereld onzichtbaar

ondergronds bestaan. Vers 7 laat blijken dat deze toekomstige macht een oorlogvoerende,

herleefde fascistische mogendheid zal zijn.” (pagina 38).

De tijd voor de gevangenneming van de hedendaagse naties van Israël, die naar men geloofde

tijdens het vijfde zegel zou plaatsvinden, kon niet door een militaire grootmacht die in Europa

zou opkomen als de laatste en definitieve herrijzenis van het ‘heilig roomse rijk’, in het

geheim geschieden.
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Als het moment daar is, zal de hele wereld van deze afgrijselijke gebeurtenis getuige zijn.

God laat duidelijk weten, dat als de ‘beestmacht’ in de laatste herrijzenis van het ‘heilig

roomse rijk’ tevoorschijn komt, er een laatste wereldoorlog op aarde zal ontbranden en de

hedendaagse naties van Israël veroverd zullen worden. We hebben altijd gelijk gehad in de

veronderstelling dat een laatste wedergeboorte van het oude Romeinse rijk zal plaatsvinden

tijdens het weerklinken van de vijfde trompet van het zevende zegel.

Als we derhalve de waarheid van deze kwestie begrijpen, namelijk dat de verschijning van de

‘beestmacht’ in de vorm van de laatste herrijzenis van het oude Romeinse rijk niet plaatsvindt

ten tijde van de opening van het zevende zegel, zullen andere kwesties ons ook duidelijk

worden.



De tijd is ten einde   54

EERSTE VIJF ZEGELS GEOPEND

De bewijsgrond voor de eindtijd zou u tot bezinning moeten brengen, mits u ophoudt nog

langer rekening te houden met de tijdtafel waarop we ons plachten te concentreren. Zoals we

al eerder in dit boekje hebben aangevoerd, hebben we de eindtijdprofetieën die betrekking

hebben op de Kerk niet altijd goed begrepen. Als het om de Kerk ging, concentreerden we ons

in plaats daarvan veel liever op een fysieke, dan op een geestelijke vervulling. Dit kan voor

veel mensen heel erg moeilijk zijn,  omdat we nu eenmaal eerder geneigd zijn eerst op fysieke

verklaringen te vertrouwen. Het moge duidelijk zijn, dat vele profetieën dan ook een fysieke

vervulling hebben. Andere profetieën hebben echter een tweeledige vervulling – zowel fysiek

als geestelijk. Soms is er alleen maar sprake van een fysieke vervulling en soms van een

geestelijke, maar we zijn altijd geneigd eerst naar een fysieke vervulling te zoeken.

Waarom hebben we de geestelijke vervulling van veel van deze profetieën die we alreeds

hebben behandeld niet begrepen? De reden daarvan is, dat God ze niet eerder wilde openbaren

dan op de door Hem vastgestelde tijd. Naar Gods wil, hebben we altijd gekregen wat we

nodig hadden.  We hebben bijvoorbeeld een ruim begrip ontvangen van Gods bedoeling met

betrekking tot vele dingen die de wereld in deze eindtijd zal overkomen, maar daarentegen

hebben we niet veel bijzonderheden gekregen die op de Kerk betrekking hebben.

We hebben altijd begrepen dat er zich aan het einde een grote afval zou voordoen, maar we

hadden geen idee van  de wijze waarop. Daar is een reden voor!

Wij werden bijvoorbeeld van het begin tot het einde van Matteüs 24 gewaarschuwd voor de

dingen die komen gingen. Leest u die profetieën nog maar eens goed door. We werden

gewaarschuwd voor valse profeten en valse dienaren, alsook over hongersnoden, oorlogen en

pestilentiën. Maar we konden deze alleen maar zien als iets wat op een fysieke manier

betrekking had op een overzicht van de geschiedenis die in intensiteit toenam, naarmate we

dichter bij het einde kwamen. We werden gewaarschuwd in vers 4: “Ziet toe, dat niemand u

verleide!” Alhoewel we erkenden, dat het hier sinds de dag dat het werd geschreven een

waarschuwing aan alle broeders betrof, schoten we in begrip tekort, dat het ook rechtstreeks

op gebeurtenissen van het einde gericht was en op de Kerk sloeg!

We wisten dat er van tijd tot tijd valse dienaren zouden opstaan, maar we hebben nooit

begrepen dat ‘vele’ valse dienaren zouden opstaan en ook ‘velen’ in de Kerk zouden

misleiden. We hebben die tijd nu meegemaakt. Dientengevolge zijn we in de Kerk van God
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beproefd en getoetst om te zien hoe we zouden reageren wanneer het uiteindelijk zou

gebeuren – en het gebeurde precies zoals God het gezegd had! Maar we geloofden dat deze

dingen alleen maar voor de wereld van het traditionele christendom en hun macht om te

misleiden golden.We kunnen nu pas inzien, dat deze woorden rechtstreeks aan de Kerk in de

eindtijd gericht waren en exact weergeven wat Jezus zijn discipelen over de situatie vlak voor

zijn wederkomst vertelde.

Ons wordt in vers 12 medegedeeld: “En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van

de meesten verkillen.”  Naarmate we in rijpheid groeiden, begonnen we in te zien dat dit

alleen maar naar de Kerk kan verwijzen, omdat het in deze tekst gebruikte woord ‘liefde’, het

Griekse woord voor ‘agape’ is. Agape is de liefde van God, die enkel door degenen in de

Kerk kan worden ervaren. De wereld om ons heen heeft geen toegang tot deze liefde. En deze

liefde zou bij velen in de Kerk verkillen.

Mr. Armstrong heeft altijd begrepen dat zijn opdracht in vers 14 lag. Dat zegt: ”En dit

evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor

alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.”  Er zijn velen die dit niet bevatten. Zij

begrijpen noch wat de doelstelling van deze getuigenis was noch wat God door Mr. Herbert

W. Armstrong in het Filadelfiatijdperk tot stand had gebracht. Het zijn er heel wat die

geloofden dat hij deze profetie niet vervuld heeft. Daarom hebben zij ook niet geloofd dat we

ons in de eindtijd bevinden, maar ons er alleen dichter naartoe bewegen. Zij geloofden dat

zijzelf of degenen waar zij achterstaan, dit vers moesten vervullen.

Matteüs 24 werd gedeeltelijk begrepen omdat, dat alles is wat God tot in deze tijd waarin we

nu leven, openbaarde. Nadat vers 14 was voltooid, zei God dat het einde zou komen. Het lag

niet in de bedoeling dat we de vervulling van vers 15 met betrekking tot de Kerk zouden

begrijpen, totdat deze had plaatsgevonden. Daarom konden we toen het gebeurde er alleen

maar op een fysieke manier een voorstelling van maken. Het werd niet voor zijn tijd

geopenbaard, omdat een en ander bedoeld was om ons te toetsen en te beproeven. De gruwel

die verwoesting brengt, gaat in dit vers over de Kerk. We ervaren nu al vele jaren een gruwel

die aan het werk is in een poging de Kerk te vernietigen – haar te ontvolken en te verwoesten.

Het is een gruwel in Gods ogen, omdat het om de vernietiging tot in het hart van de

geestelijke Tempel van God gaat. We konden ons niet voorstellen dat iets dergelijks in de

Kerk zou kunnen plaatsvinden, dus namen we aan dat het alleen maar over een fysieke tempel

kon gaan.

Er zijn vele dienaren in de verstrooide Kerk die dwaas genoeg nog steeds geloven dat het hier

om een fysieke tempel gaat, die nog gebouwd moet worden voordat Jezus Christus terugkeert.
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Zij geloven dat de eindtijd niet over ons zal komen, totdat die fysieke tempel is gebouwd of

totdat er een fysiek bouwwerk is opgericht waarop offers kunnen worden gebracht.

Hoeveel hadden er oren om te horen toen Mr. Armstrong de Kerk in de laatste jaren van zijn

leven openbaarde, dat de Tempel waarnaar Jezus Christus zou tegugkeren een geestelijke was

en geen fysieke? Dit werd al eens behandeld  in het artikel “De Mens der Wetteloosheid”. Het

is misschien wel zo verstandig deze aanhaling die hij op de pagina’s  245 en 246 van “The

Mystery of the Ages” deed, nog een keer te herhalen.

“De Kerk is het geestelijk Lichaam van Christus, geen seculiere of wereldlijke organisatie,

club of instituut. Niettemin is zij IN HOGE MATE GEORGANISEERD.

Zie nu hoe nauwkeurig georganiseerd: ‘Zo zijt gij dus geen vreemdelingen en bijwoners meer,

maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods.’ Merk op dat de Kerk een familie of

GEZIN is: ‘het huisgezin van God.’

Verder: ‘gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, terwijl Christus Jezus

zelf de hoeksteen is. In Hem wast elk bouwwerk’ - de Kerk is een bouwwerk dat ‘goed

ineensluit’ (GOED GEORGANISEERD IS - alle delen zijn verbonden en functioneren samen

in harmonie en teamverband) – ‘op tot een tempel, heilig in de Here, in wie ook gij

medegebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest’ (Efeziërs 2:19-22). Deze tekst

openbaart ondubbelzinnig de Tempel waarnaar de verheerlijkte, wereldregerende Christus

zal komen bij zijn spoedige wederkomst. Er is geen bijbeltekst die de bouw van een materiële

tempel in Jeruzalem voorspelt vóór Christus’ komst. Het 40ste hoofdstuk van Ezechiël evenwel,

beschrijft een tempel die na de terugkeer van Christus zal worden gebouwd.

De Kerk moet zich dus ontwikkelen tot een HEILIGE TEMPEL – de geestelijke TEMPEL

waarnaar Christus zal komen – evenals Hij bij Zijn eerste komst naar een materiële tempel

van steen, metaal en hout kwam.”

God openbaarde de geestelijke vervulling van 2 Tessalonicenzen 2 over de ‘mens der

wetteloosheid’ niet voordat de tijd der vervulling rijp was. Als we begrepen hadden in

hoeverre deze verzen op de Kerk van toepassing waren, dan zou wat uiteindelijk plaatsvond

niet veel van een toets of beproeving voor ons hebben weg gehad. We zouden een kerkleider

als de zoon des verderfs hebben verwacht om Jezus Christus te verraden en we zouden op

onze hoede zijn geweest voor zijn veranderingen van de fundamentele waarheden die God

eerder door Mr. Armstrong in de Kerk had hersteld.

In plaats daarvan geloofden we vroeger dat deze verzen op de leider van een grote wereldlijke

kerk betrekking hadden. We begrepen enkel dat deze verzen overeen leken te stemmen met

wat in Openbaring staat. Daar wordt van een grote valse religieuze leider gesproken die grote
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wonderen zou doen als de laatste ‘beestmacht’ tevoorschijn kwam. We kunnen nu pas het

onderscheid maken dat het hier om twee totaal verschillende profetieën gaat.

Profetieën Verzegeld
Van vele profetieën over de Kerk openbaarde God niet de specifieke details. Maar als Zijn

volk hebben we getracht deze profetieën te doorgronden, omdat we tijdens een paar afgelopen

decennia wisten, dat we dicht in de buurt van de vervulling van de nabij zijnde wederkomst

van Jezus Christus waren. God schonk ons dat begrip. Dientengevolge hebben we geprobeerd

de ontwikkelingen van gebeurtenissen om ons heen, die naar de gewichtige tijd van de komst

van Gods Koninkrijk voeren, zo goed mogelijk te interpreteren.

God openbaarde fundamentele waarheden door Mr. Armstrong, maar hij openbaarde niet het

begrip voor alle profetieën die op de eindtijd betrekking hadden. Sommige mensen raakten

verontrust omdat zij dit begrip moesten ontberen, terwijl anderen Mr. Armstrong hierom

belachelijk maakten. Zij grepen dergelijke zaken aan om op- en aanmerkingen over hem te

maken  en hem in diskrediet te brengen. Weer anderen maakten hem om een dergelijk

misverstand zelfs voor een valse profeet uit.

Bij verschillende gelegenheden, zoals tijdens en na de tweede wereldoorlog, hadden

sommigen zelfs de euvele moed om vanwege zijn uitspraken kleingeestige aanmerkingen op

Mr. Armstrong te maken, terwijl hij de wereldgebeurtenissen trachtte te doorgronden, die

steeds dichter de vervulling van bijbelse profetieën naderden. God gebruikte Mr. Armstrong,

in het ambt van apostel, om de fundamentele waarheden in de Kerk te herstellen. Hij

gebruikte Mr. Armstrong niet als profeet om te profeteren. Profetieën waren alreeds

geschreven en in de Schrift neergelegd. Mr. Armstrong trachtte ze alleen te begrijpen en

moedigde anderen aan op die dingen te letten, die spoedig zouden geschieden. Naarmate we

door onze oplettendheid het einde zagen naderen, werden we ons bewust dat we waakzaam

moesten blijven en een beter besef moesten ontwikkelen van de dringende noodzaak die ons

aanspoort dichter tot God te komen.

Zo hebben mensen bijvoorbeeld gemeend aanmerkingen te moeten maken op hetgeen Mr.

Armstrong schreef in het boekje ‘1975 In Prophecy’. Dat boekje hielp de Kerk beter

doordrongen te raken van de ernst van de tijd en hoe dichtbij we ons in werkelijkheid aan het

einde van dit tijdperk bevonden. We bewogen ons op een wijze in de richting van  een

geleidelijke openbaring overeenkomstig aan die waarop God in toenemende mate

fundamentele waarheid door Mr. Armstrong openbaarde en herstelde. Dit is een
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rijpingsproces van groei en ontwikkeling naar het licht – naar een helder begrip van Gods

zaken. Het weigeren de waarheid of welke openbaring dan ook van God aan te nemen, houdt

in dat men zich afscheidt van het licht, in een richting die van God verwijdert. Mr. Armstrong

begaf zich altijd in de richting die naar een groter begrip en openbaring van God leidde.

In de afgelopen paar decennia vond de Kerk het gepast er een bijzondere levenswijze op na te

houden. Waar men zich realiseerde dat het einde zeer nabij was, richtte men zijn leven in dat

besef dienovereenkomstig in. Omdat men wist dat de juiste timing van de

eindtijdgebeurtenissen nog niet aan de Kerk was geopenbaard, plande men niet meer dan vijf

tot tien jaar vooruit. Het boekje hielp de Kerk naar dat begrip toe te groeien, dat alleen God de

Vader de exacte timing der gebeurtenissen kent. God openbaart ons zulke zaken wanneer het

nodig is dat we ze moeten weten. Dit boekje maakte deel uit van een proces om een beter

begrip van de profetieën te krijgen. Konden er dan nog vergissingen voorkomen? Ja, zeker!

Maar het merendeel werd nog altijd geopenbaard naarmate we naar het licht werden geleid.

Toen Mr. Armstrong Pinksteren begon te begrijpen, bleef er toch nog een vergissing bestaan,

maar hij bewoog zich altijd naar het licht en nooit ervandaan! God openbaarde de precieze

timing voor de viering van Pinksteren pas nadat er bijna veertig jaar voorbij was gegaan.

Openbaarde het feit dat Mr. Armstrong niet in staat was alle waarheden volkomen te

begrijpen een vals dienaarschap of dat we niet de ware Kerk van God waren? Absoluut niet!

Het geeft eenvoudig de gang van zaken weer over de wijze waarop God ons nog vollediger

naar de waarheid voert en hoe Hij ons Zijn woord openbaart. Een dergelijke geleidelijke

manier van openbaren, vereist een rijpingsproces van onze kant. Het is God, die de waarheid

op een door Hem vastgestelde tijd openbaart door wie Hij verkiest.

Gods volk heeft er altijd smachtend naar verlangd te weten wanneer het Koninkrijk van God

naar de aarde komt. Net zoals bij Daniël die zo graag de woorden van het boek dat hijzelf aan

het schrijven was, wilde begrijpen, gaf God echter te kennen: “Ga heen, Daniël, want deze

dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd” (Daniël 12:9).

God heeft wel degelijk eindtijdprofetieën aan de Kerk geopenbaard. De Kerk is door één

openbaring alleen al veel begrip geschonken. Die waarheid is een en dezelfde als die we

kennen als de achttien waarheden die in de Kerk hersteld zijn. De vijftiende ervan luidt, dat

“Profetieën alleen kunnen worden begrepen als men weet wie de tegenwoordige Israëlieten

zijn.” Deze openbaring en het herstel van de waarheid in de Kerk verschaften ons een

vollediger inzicht in de eindtijdgebeurtenissen waarbij de fysieke hedendaagse naties van

Israël betrokken zijn.



De tijd is ten einde   59

In de Worldwide News van 25 augustus 1986, stond een artikel dat hulde bracht aan Mr.

Herbert W. Armstrong. Het somde de achttien waarheden op die door hem in de Kerk waren

hersteld en verklaarde onder # 15 het navolgende: “Vanaf het ogenblik dat hij duidelijk

onderscheidde wie de afstammelingen van Israël zijn, had Mr. Armstrong een helder beeld

van de profetieën die heden ten dage op ons van toepassing zijn. Net zo goed als hij het

Evangelie verkondigde, predikte hij ook de Ezechiëlwaarschuwing (Ezechiël 33), die voor de

afstammelingen van Israël in de eindtijd bedoeld was. De Grote Verdrukking zal een tijd van

‘benauwdheid voor Jakob’ zijn (Jeremia 30:7). Degenen die vandaag de dag in Mr.

Armstrongs voetstappen treden, prediken ook het Evangelie en geven de

Ezechiëlwaarschuwing.”

Door de openbaring van God hebben we een goed beeld gekregen van de profetische

gebeurtenissen die zich in de eindtijd van de naties in de wereld ontvouwen. Aan de andere

kant konden we, zij het nog steeds beperkt, alleen de fysiek vervulling van de profetieën

zien.Van vele profetieën konden we nog niet de volle omvang begrijpen, omdat God ons nog

niet volledig geopenbaard had wat er in de Kerk, het geestelijk Israël van God, vervuld zou

gaan worden.

Wij hebben decennia lang begrepen dat Ezechiël 5 over het fysieke Israël in de eindtijd ging,

maar God had niet geopenbaard dat de profetie tweeledig was en derhalve ook van toepassing

was op het geestelijk Israël van God – de Kerk.

Hetzelfde geldt voor andere profetieën. We hebben getracht ze te begrijpen in het licht van al

wat God tot op een bepaald moment openbaarde. We zaten echt op het randje van een dieper

begrip toen God Mr. Armstrong  in de zeven à acht jaar voor zijn dood de betekenis

openbaarde van Jezus Christus, die naar een geestelijke Tempel terugkeerde en niet naar een

fysieke. God was begonnen ons zelfs nog grotere waarheden te openbaren, maar het was de

tijd nog niet voor een volledige geestelijke openbaring.

Ten gevolge van wat God Mr. Armstrong vlak voor zijn dood begon te openbaren, zijn we nu

in staat te begrijpen dat Matteüs 24 zich met eindtijdgebeurtenissen bezighoudt, die vlak voor

Jezus Christus tweede komst zouden plaatsvinden. Doordat we weten dat Jezus Christus naar

een geestelijke Tempel terugkeert en niet naar een fysieke, kunnen we begrijpen dat Hij over

een geestelijke Tempel sprak waarvan de stenen als onderdeel van een profetische vervulling

over de Kerk weggebroken zouden worden. Dergelijke kennis heeft ons eveneens geholpen

verscheidene andere profetieën te begrijpen, zoals die welke in 2 Tessalonicenzen 2 worden

genoemd over een mens der wetteloosheid, die ‘zich in de tempel Gods zet’. Pas nu vermogen
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we in te zien, dat dit deel uitmaakte van de gruwel der verwoesting die eropuit was de Kerk,

vlak voordat Jezus Christus naar de aarde zou terugkeren, te verwoesten.

Mr. Armstrong was niet een volledig begrip van de profetieën met betrekking tot het einde

van dit tijdperk geopenbaard. Door middel van hem werden fundamentele waarheden

geopenbaard en in de Kerk hersteld toen God door hem de rol van de ‘Elia die komen

moe(s)t’ vervulde.

De broeders dienen te beseffen dat er drie onderscheiden gebieden zijn die ons

begripsvermogen beïnvloeden. Deze zijn: 1) ‘geopenbaarde waarheid’ die fundamenteel is en

blijft, 2) ‘waakzaam’ zijn ten aanzien van gebeurtenissen in het licht van de profetische

Geschriften en 3) ‘geopenbaarde profetie’, die duidelijk wordt gemaakt als God deze niet

langer verzegeld houdt. Vele broeders hebben de strekking van deze punten dikwijls door

elkaar gehaald omdat ze niet begrijpen hoe God met ons werkt.

Hier volgt nogmaals een aanhaling van #15 over de herstelde waarheden. “Degenen die heden

ten dage in de voetstappen van Mr. Armstrong treden, prediken ook het Evangelie en geven

de Ezechiëlwaarschuwing.”  Als broeders onze recente geschiedenis en de profetieën die

dientengevolge zijn vervuld toch eens echt  konden begrijpen, dan zou er ook niet zoveel

verwarring bestaan over de taak die voor ons ligt. God gebruikte Mr. Armstrong om het

Evangelie als een getuigenis aan alle naties in de wereld te prediken of misschien beter

uitgedrukt: als de getuigenis van alle naties aan het einde van de 6.000 jaar van de mens op

aarde. Hij voltooide die taak – het werk dat God hem had opgedragen te doen. Die profetie is

door Mr. Armstrong vervuld, maar de prediking van het Evangelie gaat door. Vandaag de dag

worden we beproefd of  we getrouwe beheerders van de waarheid zijn – het Evangelie dat

God ons in deze eindtijd heeft gegeven.

Waar ze ook verstrooid zijn, het Evangelie zou nog steeds overal voor Gods volk in de wereld

gepredikt moeten worden. De wereld verwierp de evangelieboodschap die in de eindtijd een

getuigenis tegen hen vormde. Na 6.000 jaar reageert de mens nog steeds op dezelfde manier

als hij altijd gedaan heeft. Hij verwerpt de waarheid van God. De Evangelieboodschap die in

de wereld uitging was een getuigenis – een getuigenverklaring aan alle naties! Dit is een

krachtige getuigenverklaring over hoe de wereld Gods woord gedurende zijn periode van de

grootste voorspoed en technologische vooruitgang, heeft ontvangen.

Er was een Ezechiëlwaarschuwing aan de wereld gegeven, die samen met de

evangelieboodschap werd verworpen. Alleen degenen die ‘geroepen’ waren, konden deze

ontvangen. Als we die allebei begrepen hadden, zou het ons duidelijk geworden zijn dat de

Ezechiëlwaarschuwing voor vandaag, de Kerk aangaat. Zelfs velen van hen die geroepen zijn,
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zullen de aan hen gerichte Ezechiël-waarschuwing verwerpen. Trots zal ze weerhouden de

boodschap te kunnen ontvangen, net zoals  de wereld die boodschap heeft verworpen.

Samen met het Evangelie dat in de gehele wereld werd gepredikt, werd de

Ezechiëlwaarschuwing  aan het fysieke Israël gegeven, maar zij verwierp die. De Kerk doet

vandaag de dag hetzelfde. De meesten van het geestelijk Israël van God verwerpen de

Ezechiëlwaarschuwing aan de Kerk.

De Ontnuchterende Waarheid
In het begin van dit artikel werd verklaard: “De bewijsgrond voor de eindtijd zou u tot

bezinning moeten brengen, mits u ophoudt de tijdtafel in acht te nemen waarop we ons

plachten te concentreren.” We hebben nogal lang bij de introductie van de bewijsgrond

inzake de eindtijd stilgestaan, omdat die in het licht van onze recente geschiedenis moest

worden verstaan. Het bewijs staat in Openbaring 6.

Dit hoofdstuk begint met de aanvang van het openen van de zeven zegels die naar de

terugkeer van Jezus Christus en het komende Koninkrijk van God op aarde voeren. Het is ook

belangrijk om te begrijpen dat Matteüs 24 en de andere Olijfbergprofetieën parallel lopen met

dezelfde beschrijving in Openbaring 6. Bovendien, zijn de eerste vier zegels van Openbaring

6 altijd bezien in het licht van een fysieke vervulling en wordt er dikwijls naar verwezen als

de tijd van de vier ruiters in de Apocalyps.

Men moet goed begrijpen hoe het boek Openbaring tot deze wijze van verslaglegging komt.

De hoofdstukken twee en drie van Openbaring beslaan een periode van bijna 2.000 jaar. In dit

specifieke geval houdt het zich bezig met hetgeen typerend is voor de zeven kerkperioden die

de totale tijd van de Kerk vanaf het prille begin tot de terugkeer van Jezus Christus beslaan. In

deze Geschriften wordt veel onderricht aan de Kerk gegeven.

Maar de rest van Openbaring concentreert zich soms op zeer saillante gebeurtenissen. Deze

gebeurtenissen zijn profetisch van aard en onthullen een reeks van voorvallen,  die met de

opening van het zevende zegel een aanvang nemen. Er wordt geopenbaard dat tijdens het

zevende zegel zeven trompetten zullen weerklinken, die op hun beurt weer tot bijzondere

gebeurtenissen leiden. Die voeren vervolgens  naar het steken van de zevende trompet,

waarop de zeven laatste plagen ontsluierd worden. Al die activiteiten draaien om de

onthulling van bepaalde eindtijd- gebeurtenissen, die bij het schallen van de zevende en

laatste trompet leiden tot de terugkeer van Jezus Christus en de komst van het Koninkrijk van

God.
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Openbaring 5 gaat over het begin van het verloop van de eindtijd. Dit hoofdstuk openbaart dat

Jezus Christus de enige is die waardig is bevonden de zeven zegels te openen, die onthullen

wat er in de eindtijd op aarde zal gebeuren. Daniël werd door God geboden het boek dat hij

over deze gebeurtenissen had geschreven te sluiten, omdat een en ander tot het einde

verzegeld moest blijven. Vele profetieën in het Oude Testament zijn van het begin tot de

eindtijd waarin ze geopend moesten worden, verzegeld.

“En ik zag, toen het Lam een van de zeven zegels opende, en ik hoorde een van de vier dieren

zeggen met een stem als van een donderslag: Kom! En ik zag, en zie, een wit paard, en die

daarop zat, had een boog en hem werd en kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om

te overwinnen” (Openbaring 6:1-2).

Als u eerdere publicaties raadpleegt, dan zult u merken dat wanneer over deze verzen wordt

besproken, zij geacht werden met dezelfde onderwerpen samen te vallen als die in Matteüs 24

zijn besproken. Ons werd stukje bij beetje inzicht geschonken en we konden een en ander

alleen maar op een fysieke wereldse manier verstaan. Dit begrip nam echter toe naarmate het

einde naderde. Maar het is meer dan dat! Het fysieke is slechts een type van wat er geestelijk

in de Kerk vervuld moest worden, en wel in het bijzonder aan het einde.

“En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide! Want velen zullen

komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden” (Matteüs

24:4-5). Er valt  werkelijk een toenemende stuwende kracht in deze verzen te bespeuren als

zij naar het einde voeren. Dit gaat over de Kerk! Deze waarschuwing gaat over de dingen, die

in het einde met grotere kracht en in toenemende mate van verwoesting  zullen toenemen.

Er zijn altijd valse en ontrouwe dienaren binnen de geledingen van de Kerk geweest, die het

spoor bijster waren geraakt of zelfs nooit deel van het Lichaam hebben uitgemaakt. Zij

gebruikten de waarheid op bedrieglijke wijze om mensen van God vandaan, naar henzelf te

leiden. Dergelijke figuren zijn altijd moeilijk te onderkennen geweest, omdat zij het

vocabulaire van de waarheid in hun omgangstaal gebruiken.

Het eerste zegel dat in Openbaring wordt geopend, gaat niet over mensen die in de wereld

worden misleid, want die zijn reeds op een dwaalspoor gebracht. Valse dienaren die beweren

dat Jezus de Christus is en zich met ‘gebruik van de waarheid’ tot broeders richten, zijn zeer

geslepen, bedrieglijk en moeilijk te onderscheiden. Alhoewel dit in de Kerk van alle tijden is

geweest, zou dit tegen het einde keer op keer toenemen.

Overweeg eens wat er sinds het afgelopen decennium is gebeurd. ‘Vele’ dienaren predikten

de waarheid die de broeders (her)kenden, maar zij verweefden deze tijdens hun preek op
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slinkse wijze met misleiding en bedrog. Dit is met elke fundamentele waarheid die God ons

openbaarde gebeurd en velen ervan zijn hierdoor versplinterd en vernield.

Deze verzen in Matteüs maken gewag van een tijd dat dit soort van misleidingen in intensiteit

zal toenemen tot het eerste zegel is geopend. Velen zijn in deze eindtijd misleid en het

hoogtepunt  van deze misleiding kwam tot een climax toen de verwoestende kracht waarover

in Matteüs 24:15 wordt gesproken, werd geopenbaard. “Wanneer gij dan de gruwel der

verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan –

wie het leest, geve er acht op -” Zoals we al eerder hebben opgemerkt, loopt deze

beschrijving evenwijdig met het verhaal in 2 Tessalonicenzen 2, over de mens der

wetteloosheid die zich in de Tempel van God ‘zet’.

De beschrijving over de mens der wetteloosheid, de opening van het eerste zegel en de

toename van valse, ontrouwe dienaren,  die naar Matteüs 24:15 voeren, zijn allemaal

profetieën die over dezelfde gebeurtenis gaan. Alle drie terreinen concentreren zich

inhoudelijk op hetzelfde tijdsbestek wanneer een grote geestelijke verdrukking de Kerk op

haar hevigst treft.

De uitkomst van deze roerige situatie die de Kerk in haar greep had gekregen, leidde

automatisch tot nieuwe gevolgen die hieruit voortvloeiden. Die deden niet lang op zich

wachten. Wat volgde toen het eerste zegel geopend was, is het directe resultaat van de

verwoestende kracht, die bij het verbreken van de eerste zegel werd losgelaten. Als valse

dienaren het rechte pad verlaten en hun misleidingen gaan uitdragen, leidt dat altijd tot

botsingen in de Kerk. Toen de openbaarmaking van valse en ontrouwe dienaren in hoge mate

toenam, barstten er dan ook nog meer conflicten in de Kerk uit. “En toen Hij het tweede zegel

opende, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom! En een tweede, een rossig paard, kwam, en

hem, die erop zat, werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en dat zij elkander

zouden slachten, en hem werd een groot zwaard gegeven”(Openbaring 6:3-4).

Het is zo, dat als valse en ontrouwe dienaren op geestelijk vlak openbaar worden gemaakt, het

resultaat daarvan leidt tot strijd, verwoesting, haat en (geestelijke) dood. Het zwaard van

ontrouwe dienaren is er een van valse doctrines en heeft grote verwoesting en geestelijke

moord tot gevolg.

“En toe Hij het derde zegel opende, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom! En ik zag, en zie,

een zwart paard, en hij die erop zat had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde als een

stem te midden van de vier dieren zeggen: Een maat tarwe voor een schelling en drie maten

gerst voor een schelling; en breng geen schade toe aan de olie en de wijn” (Openbaring 6:5-

6).
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Toen valse dienaren en hun valse doctrines in kracht toenamen, werden de broeders zwak en

vielen ten prooi aan de toenemende hongersnood, die met deze gebeurtenissen gepaard ging.

We hebben altijd begrepen dat deze schriftgedeelten het over schaarste en hongersnood

hadden, maar we bezagen ze op een fysiek niveau, ofschoon we zelfs wisten, dat er in de

eindtijd een grote hongersnood naar het Woord van God zou zijn. We konden de zaken voor

hun tijd gewoon niet allemaal tegelijk op een rijtje zetten. God moest deze dingen aan ons

openbaren toen Hij de tijd daarvoor gekomen achtte.

“En toen Hij het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom! En

ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was [de] dood, en het dodenrijk

volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden,

met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde”

(Openbaring 6:7-8).

Het is simpel een andere manier van beschrijven van wat we al in het artikel ‘The Near

Destruction of the Church’ (De ophanden zijnde verwoesting van de Kerk), hebben

behandeld. In dat artikel vangt Ezechiël 5 met een grote verwoesting aan, die snel over Israël

komt. Zoals we reeds beschreven hebben, bevat deze profetie een fysieke en een geestelijke

vervulling. De geestelijke vervulling ten aanzien van de Kerk is bijna voltooid en zal haar

vervolg krijgen in de fysieke vervulling over de fysieke hedendaagse naties van Israël.

De eerste vier zegels van Openbaring geven de eerste vervulling van Ezechiël 5 weer, die

over de Kerk gaat. Zoals  met de beschrijving van Ezechiël 5, geven deze zegels op dezelfde

wijze weer welk deel van de Kerk aanvankelijk de eerste golf van verwoesting die over haar

kwam, overleefde. Maar zoals het vierde zegel eveneens openbaart, brengt het zwaard

wederom dood en hongersnood over degenen die overblijven.

De eerste vier zegels van Openbaring gaan over de Kerk en de dingen die haar in de eindtijd

met grote vernietigende kracht zouden overkomen. Maar als de zegels eenmaal zijn geopend,

vindt er een verschuiving plaats als de geopenbaarde vernietigende kracht zijn gewelddadige

werking van de Kerk naar de wereld verlegt. De eerste vier zegels onthullen een vernietigende

kracht die als een grote geestelijke verdrukking op de Kerk wordt losgelaten.

We hebben deze grote geestelijke verdrukking op de Kerk meegemaakt. Er waren grote

verwoestende krachten aan het werk, die erop gericht waren de Kerk ten gronde te richten.

Maar God zal deze gruwel der verwoesting nooit toestaan de Tempel te vernietigen. Dit alles

maakt deel uit van het totale proces van beproeving en loutering van de Kerk. Slechts een

overblijfsel zal dit overleven en bij de verschijning van Jezus Christus veranderd worden.
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Een Overgangsperiode in de Tijd
Het vijfde en zesde zegel ontsluieren samen een verandering in de aard der gebeurtenissen die

in de Kerk (geestelijk Israël) plaatsgrijpen,  naar gebeurtenissen die de wereld zullen gaan

overkomen en wel speciaal het fysieke Israël – de tegenwoordige naties van Israël.

“En toe Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht

waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden. En zij riepen met luider

stem en zeiden: Tot hoelang, O heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons

bloed niet aan hen, die op de aarde wonen? En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven,

en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn

van hun mededienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden evenals zij”

(Openbaring 6:9-11).

Na de verwoesting die ten gevolge van de opening van de eerste vier zegels  over de Kerk was

gekomen, rest er nog een korte duur van bezinning om tot erkenning te komen, dat er nog

maar een korte tijd overblijft voordat alles is volbracht en het Koninkrijk van God op aarde

zal worden gevestigd. Het moge  duidelijk zijn dat degenen die in Christus gestorven zijn, nog

steeds dood zijn. Zij spreken niet. Er is evenwel een lange tijd voorbijgegaan als we het einde

naderen en zij die nog altijd in leven zijn, hebben vanwege de gebeurtenissen die bij de eerste

vier zegels behoorden, groot leed ondervonden. Hieruit volgde de gemeenschappelijke roep:

“Tot hoelang nog, O Heer?” God troost Zijn volk door hen te vertellen dat allen die geleden

hebben, spoedig zullen worden vergolden en dat we dicht bij het einde van de totale

vervulling en het doel ter verwezenlijking van de eerste fase van Zijn plan tot redding van de

mensheid zijn. Allen die lijden en vasthouden aan het Woord van God en de getuigenis die zij

hebben, zullen in witte gewaden worden gekleed.”En een van de oudsten antwoordde en

zeide tot mij: Wie zijn dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, en vanwaar zijn zij

gekomen? En ik sprak tot hem: ”Mijn heer, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het

die komen uit de grote verdrukking; en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt

in het bloed des Lams”  (Openbaring 7:13-14). Allen die in deze witte gewaden gekleed gaan,

zijn een en dezelfden.

Het is ontnuchterend te beseffen, dat het meeste van Openbaring 6 nu deel van de

geschiedenis uitmaakt. Als u dit te zijner tijd leest, zijn we misschien al een heel eind

gevorderd in de tijd van de grote fysieke verdrukking op aarde – als het laatste zegel wordt

vervuld.
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Maar momenteel liggen er belangrijke vragen ter overweging voor degenen die de

verstrooiing van de Kerk aan den lijve hebben ondervonden. Leeft in u de hoop die is

geopenbaard met de onthulling van het vijfde zegel? Roept u eveneens vurig en ernstig tot

God vanwege het lijden dat u heeft ondergaan: “Hoe lang nog, O Here? ”Als u tot de groep

mensen behoort die verstrooid zijn, dan weet u dat we de ergste aanvallen ooit op de Kerk

hebben meegemaakt! We hebben de naweeën van de opening van de eerste vier zegels

doorstaan! En nu gaan we verder met ons op het Koninkrijk van God voor te bereiden, terwijl

we de dingen afwachten die nog over de wereld moeten komen. Het zal de vervulling van een

tijd van grote fysieke verdrukking zijn en daarna, eindelijk, de terugkeer van Jezus Christus!
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 HET ZESDE ZEGEL VAN OPENBARING

Het zesde zegel van Openbaring kenmerkt een ontzagwekkende dramatische tijd in de

menselijke geschiedenis. Het is een voorbode van de beslissende gebeurtenissen die moeten

plaatsvinden voordat het Koninkrijk van God definitief naar de aarde kan komen. Dit zegel

brengt de vervulling van een zeer speciaal werk tot stand, dat God sinds de afgelopen 6.000

jaar heeft verricht. In dit tijdbestek is de roeping en uitverkiezing van al degenen die het eerst

in het Koninkrijk zullen worden opgewekt,volledig door God bepaald.

Deze gewichtige gebeurtenis wordt onthuld tegen de achtergrond dat de tijd voor Gods

gramschap, die in de eindtijd zal plaatsvinden, thans is aangebroken en op het punt staat op

aarde voltrokken te worden. Maar voordat deze beslissende tijd van leed en verdriet op aarde

wordt losgelaten, zal het definitief vastgestelde aantal van allen die in de eerste opstanding

zullen zijn, worden verzegeld,

“En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de

zon werd zwart als en harige zak en de maan werd geheel als bloed. En de sterren des hemels

vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een

harde wind geschud wordt. En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en

alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. En de koningen der aarde en de groten en de

oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in

de holen en de rotsen der bergen; en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en

verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van

het Lam; want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?” (Openbaring

6:12-17).

De opening van het zesde zegel is de aankondiging van een overgangsperiode in de tijd, als

het moment van de grote fysieke verdrukking definitief is aangebroken, terwijl het einde van

de grote geestelijke verdrukking eindelijk is afgelopen. Nu, tegen het einde van de haar

toegewezen 6.000 jaar van zelfbestuur, is eindtijd voor de mensheid ten slotte aangebroken.

De aarde zal op haar grondvesten schudden. Als God niet ingrijpt, zal de mensheid anders met

een dreigende zelfvernietiging worden geconfronteerd.

Het laatste gedeelte van Openbaring 6 geeft ons een overzicht van de grote beroering die daar

direct op volgt en het gevolg ervan voor alle uithoeken der windstreken waar de mensheid in
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de hoop aan deze gramschap te ontkomen, een schuilplaats probeert te vinden om zich te

verbergen.

Het Lange Werk van Pinksteren
Het zesde zegel geeft niet alleen een overzicht van wat er in de wereld op het punt staat te

gebeuren, terwijl zich ondertussen een overgangsperiode ontwikkelt, waarbij de aandacht op

de Kerk stilaan verschuift naar die op de wereld, maar het openbaart tevens de voltooiing van

een proces dat Gods werk met zich meebrengt en een tijdsspanne van 6.000 jaar beslaat. Het

is in de tijdsperiode tussen de opening van het zesde en zevende zegel, dat deze immense

gebeurtenis haar beslag krijgt.

Bijna zes millennia lang heeft God mensen tot berouw en bekering van hun eigen wegen

geroepen om een heilig, rechtvaardig karakter te ontwikkelen. Dit omvatte het werk van

Pinksteren waarvan het meeste gedurende de afgelopen 2.000 jaar in de Kerk is verricht.

Eerstelingen zijn door God geroepen om deel uit te maken van Zijn Koninkrijk, dat komt als

Jezus Christus als Koning der koningen terugkeert. God heeft lange tijd naar dit moment van

de opening van het zesde zegel toegewerkt, als degenen die ter voltooiing van dit proces deel

zullen gaan uitmaken van Zijn Koninkrijk, verzegeld zijn. Het zesde zegel kan niet geopend

worden totdat dit ontwikkelings- proces voleindigd is. Engelen worden momenteel

weerhouden  van het ontketenen van hun deel van de eindtijdverwoesting, totdat allen die in

de eerste opstanding zullen zijn, door God  zijn uitgekozen en verzegeld.

“Daarna zag ik vier engelen staan aan de vier hoeken der aarde, die de vier winden der

aarde vasthielden, opdat er geen wind zou waaien over de aarde, of over de zee, of over enige

boom. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van de

levende God; en hij riep met luider stem tot de vier engelen, aan wie gegeven was aan de

aarde en de zee schade toe te brengen, en hij zeide: Brengt geen schade toe aan de aarde,

noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun

voorhoofd verzegeld hebben” (Openbaring 7:1-3).

Deze vier engelen die weerhouden worden van het loslaten van de verwoesting, zijn de eerste

vier engelen, die hun trompet laten weerklinken nadat het zevende zegel geopend is. De

vernietiging die volgt op het steken van deze trompetten, vormt de inleiding tot de definitieve

periode van drie en een half jaar Grote Verdrukking, die aanvangt als de vijfde engel zijn

trompet laat horen.

De eerst vier engelen van het zevende zegel wordt belet het begin van de fysieke verdrukking

op aarde te ontketenen, tot God de definitieve beslissing over allen die in de eerste opstanding
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zullen zijn, heeft voltooid. Al degenen die in Christus zijn gestorven, zijn reeds verzegeld en

maken deel uit van de eerste oogst van het Pinksterfeest - eerstelingen die in de eerste

opstanding zullen zijn. Hun bestemming is alreeds verzegeld. Thans staat de bestemming van

degenen die nu nog in leven zijn en door God zijn uitverkoren om bij hen te behoren, op het

punt verzegeld te worden.

Degenen die met Jezus Christus in Zijn Koninkrijk terugkeren, zijn het resultaat van het werk

van Pinksteren – zij die deel zullen uitmaken van de Tempel die God heeft gebouwd. Omdat

God de bouwer is, is het gebouw nauwkeurig ontworpen. God maakte de blauwdrukken en

vormde elke steen. De stenen zijn exact in aantal bepaald – niet te veel of te weinig – en ze

passen precies zo in de Tempel als Hij ze gevormd heeft. Het vermogen om zo’n prestatie tot

stand te brengen, bewijst ten volle de glorie van de enorme grootsheid van God en zijn macht

om dit te verwezenlijken. Deze Tempel is tot in alle details nauwkeurig,  precies zo als God

het had voorbeschikt. “Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der

wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft Hij

ons tevoren ertoe bestemd (Grieks – voorbeschikt) als zonen van Hem te worden aangenomen

door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner

genade, waarmede Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde” (Efeziërs 1;4-6).

De opening van het zesde zegel openbaart de tijd van de ontzagwekkende vervulling van

Gods werk, dat een tijdsbestek van 6.000 jaar in beslag nam. Allen die deel zullen gaan

uitmaken van Zijn Familie, van de eerste oogst der gehele mensheid, zullen zijn vastgesteld

en verzegeld, voordat de definitieve verdrukking over deze wereld komt. Maar voordat de

eerstelingen tot die Familie kunnen toetreden, moet de wereld eerst een tijd van enorme

moeilijkheden doorstaan, zoals nog nooit in haar menselijke geschiedenis is voorgekomen.

Een Exact Aantal op Pinksteren
Net zoals we een nauwkeurig aantal dagen moeten tellen om te weten wanneer we Pinksteren

moeten vieren, is er ook een exact aantal eerstelingen, dat voor het werk van Pinksteren staat.

God is perfect in al Zijn wegen en wat Hij bouwt is precies afgepast. God heeft de afgelopen

6.000 jaar aan een geestelijke Tempel gebouwd. Deze Tempel omvat al degenen die

eerstelingen in Zijn Familie zullen zijn, als Zijn Koninkrijk naar de aarde komt.

“En ik hoorde het getal van hen, die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren

verzegeld uit alle stammen der kinderen Israëls”  (Openbaring 7:4).
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Het aantal van 144.000 is exact bepaald en volgens Gods wil volmaakt in perfectie. Alleen zij

zullen ten tijde van Jezus Christus’ wederkomst als lid van Gods Familie worden opgewekt.

Het getal twaalf voor perfectie is gebruikt, aangezien God deze eerstelingen beschrijft als

12.000 elk van iedere stam van Israël. Dit gaat over het geestelijke Israël - niet de fysieke

stammen van Israël. God openbaarde de Kerk, dat heidenen (zij die niet besneden waren) in

de Kerk, geestelijke Joden waren.

“Want niet hij is een Jood, die het uiterlijk is, en niet dàt is besnijdenis, wat uiterlijk, aan het

vlees, geschiedt, maar hij is een Jood, die het in het verborgen is, en de (ware) besnijdenis is

die van het hart, naar de Geest, niet naar de letter. Dan komt zijn lof niet van mensen, maar

van God”  (Romeinen 2: 28-29).

Op dezelfde wijze wordt de Kerk soms als Israël vermeld, maar in dergelijke gevallen worden

dan niet de fysieke stammen van Israël bedoeld. Feitelijk zullen zowel Israëlieten als heidenen

de Familie van God gaan vormen, maar zij moeten eerst door de verwekking van Gods Geest

lid van de Kerk worden. “want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij

Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest gedrenkt”

(1Korintiërs 12:13).

Paulus predikt voortdurend dat het heil tot de heidenen was gekomen. Als heidenen worden

geroepen en door Gods Geest verwekt, worden zij geestelijke Joden door een besnijdenis van

het hart. Het is belangrijk om deze basale waarheden over allen die God roept, goed te

begrijpen. Ongeacht iemands achtergrond of nationaliteit, worden we allemaal lid van een

geestelijke Familie - geen nationale familie. Tot nog toe dragen allen de naam Israël in

geestelijke zin.

God openbaart dat de geestelijke Tempel, die geestelijk Israël is, de namen van de twaalf

stammen zal dragen. Evenals het heilige Jeruzalem in Openbaring 21 wordt beschreven,

wordt geopenbaard dat het geestelijke Israël in vier groepen van drie stammen is verdeeld, die

aan elke zijde van de heilige stad zijn gesitueerd. Vervolgens heeft iedere zijde drie poorten

waarvan elk de naam van een stam van Israël draagt. Daarom noemt God de namen van de

twaalf stammen van 12.000 leden elk, omdat zij tezamen het getal 144.000 vormen en vóór

ieder ander als eersteling worden opgewekt.

Er is in het verleden enige verwarring geweest toen de Kerk in de jaren zestig, zeventig en de

vroege jaren tachtig van de vorige eeuw, maar bleef doorgroeien. Men geloofde dat de

144.000 uit Filadelfia zouden komen. We weten nu dat dàt niet waar is. Wat God nu

overduidelijk kenbaar heeft gemaakt, is, dat dit getal het totaal vormt van allen die in de eerste
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opstanding zullen zijn. Deze verwarring kon ontstaan omdat men het gestelde in Openbaring

7 niet begreep.

Allen Een en Dezelfden
Het is belangrijk dat we het meest heldere en duidelijke verslag dat over de 144.000 gaat,

geheel en al begrijpen. “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 hondervierenveertigduizend, de

losgekochten van de aarde. Dezen zijn het, die zich niet met vrouwen hebben bevlekt, want zij

zijn maagdelijk. Dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Hij ook heengaat. Dezen zijn

gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam. En in hun mond is geen leugen

gevonden; zij zijn onberispelijk” (Openbaring 14;1-5).

Het verslag is duidelijk. Het aantal is exact! Dit zijn de geroepen eerstelingen die uit de

mensheid zijn losgekocht. Het proces is voltooid.

Het aantal eerstelingen valt niet moeilijk te begrijpen. Dat zijn allen, die in de loop van de

afgelopen 6.000 jaar uit de mensheid zijn losgekocht. Dit maakt duidelijk het getal volledig

van degenen die het werk van Pinksteren vormen.

In werkelijkheid zijn de verslagen over de 144.000 (Openbaring 7 en 14), een en dezelfde. Op

het tijdstip van Openbaring 7:4,  was dat aantal nog niet geheel en al, maar bijna bereikt. Als

we echter bij Openbaring 14 aankomen, is het aantal compleet en verkeren zij na hun

opstanding met Jezus Christus.

De groep die in Openbaring 7 wordt vermeld, gaat niet over een specifiek aantal fysieke

Israëlieten die in de eindtijdverdrukking bescherming zullen ontvangen. Het gaat ook niet om

een bepaald aantal in de Kerk dat beschermd zal worden.

Merk op wat er staat als de twaalf stammen zijn opgesomd: “Daarna zag ik, en zie, een grote

schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en alle natiën en talen stonden voor

de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen”

(Openbaring 7:9).

Dit is niet een of andere mysterieuze nieuwe groep heidenen noch de Laodicea-kerk, die,

zoals sommigen nog steeds geloven, in de eindtijd uit de Grote Verdrukking zullen worden
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gered. Dit vers blikt gewoon vooruit in de tijd en geeft het vervolg weer van de 144.000, die

eerder in vers 3 verzegeld waren.

Niemand kon ze ‘tellen’ (Grieks - ‘arithmeo’). Het punt waar het om gaat, is dat alleen God

het aantal kent, aangezien het immers God is, die dit aantal samenbracht. Er staan ons dus

geen middelen ter beschikking om te weten te komen hoeveel God er in elk millennium heeft

losgekocht, maar Hij vermeldde ons  het totaal (vers 4), dat alleen Hij kent. Zelfs als dit een

verslag van fysieke aard betrof, zou niemand in staat zijn een zo grote schare te overzien en te

tellen.

De schare staat vooralsnog duidelijk op dezelfde plaats als degenen die in Openbaring 14

vermeld staan – degenen die uit de mensheid zijn losgekocht. Zij zijn dezelfden omdat zij in

het wit zijn gekleed en… “zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed

des Lams” (Openbaring 7:14).

De vraag wordt zelfs gesteld wie de grote schare is. “Een van de oudsten antwoordde en zeide

tot mij: Wie zijn dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, en vanwaar zijn zij gekomen? En

ik sprak tot hem: Mijn heer, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die komen uit de

grote verdrukking; en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des

Lams. Daarom zijn zij voor de troon van God en zij vereren Hem dag en nacht in zijn tempel;

en Hij, die op de troon gezeten is, zal zijn tent over hen uitspreiden” (Openbaring 7:13-15).

Deze groep vormt de Tempel van God. De volgende verzen maken duidelijk, dat zij van

sterfelijk in onsterfelijk veranderd zijn. Zij zijn nu geest – in de geestelijke Familie van God.

Zij zijn daar niet gemakkelijk gekomen. Allen die in de Familie van God zijn geroepen en

verwekt, moeten een intense loutering ondergaan. Zij worden beproefd en getoetst om als

stenen voor Zijn Tempel te worden gekneed en gevormd.

Met een laatste opdracht die Jezus ons op de Pascha-avond gaf, zei Hij: “Dit heb ik tot u

gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede

moed, Ik heb de wereld overwonnen” (Johannes 16:33).

Paulus sprak op een later tijdstip over hetzelfde toen hij zei: “Daarom hebben wij, - want wij

konden het niet langer uithouden, - besloten alleen te Athene achter te blijven, en wij hebben

Timoteüs, onze broeder, een medewerker Gods in het evangelie van Christus, gezonden om u

te versterken en te vermanen inzake uw geloof, dat niemand zou wankelen onder deze

verdrukkingen. Gij weet immers zelf, dat wij daartoe bestemd zijn; want ook toen wij bij u

waren, zeiden wij u reeds, dat wij zouden verdrukt worden, zoals gij ook weet, dat geschied

is” (1 Tessalonicenzen 3:1-4).
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Verdrukking en lijden zijn niet nieuw voor Gods volk. Wij begrijpen dat dit deel uitmaakt van

onze roeping. Om die reden is het voorbeeld van vuur en het louteren van goud en zilver voor

ons zo betekenisvol.  We zijn er ons van bewust dat er veel vuur nodig is om ons te testen en

te beproeven met de bedoeling ons te veranderen – om een heilig en rechtvaardig karakter in

ons te kneden en te vormen. Het is zoals Petrus zei: “opdat de echtheid van uw geloof,

kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en

eer blijken te zijn bij de openbaring van Jezus Christus” (1Petrus 1:7).

Als ons over deze grote schare gezegd wordt dat “dezen het zijn die uit de grote verdrukking

komen,”  moeten we goed begrijpen, dat al degenen die lid kunnen worden van de Familie

van God en in de eerste opstanding zijn, door veel verdrukking in de wereld heen moeten

gaan. Dat is het proces waardoor we kunnen worden veranderd. Dus, degenen waarover

gesproken wordt als komende uit de Grote Verdrukking, zijn niet slechts beperkt tot hen die

uit de fysieke eindtijdverdrukking komen, die de gehele wereld omvat. Alle 144.000 moesten

door een grote verdrukking heen om, deel van de eerste opstanding te kunnen uitmaken.

Voordat het zevende zegel wordt geopend en de fysieke eindtijdverdrukking op aarde wordt

ontketend, is het werk van Pinksteren voltooid. Allen die in de eerste opstanding zullen zijn,

zijn dan vastgesteld en verzegeld.

Het moet hoogst ontnuchterend zijn te weten, dat ten tijde dat dit boekje geschreven is, we

ons al in de tijd bevinden waarin het zesde zegel is geopend. We zitten in een overgangsfase

van de tijd als de geestelijke eindtijdverdrukking op de Kerk op het punt staat te worden

beëindigd en de fysieke eindtijdverdrukking op aarde binnenkort een aanvang neemt.

Deze tijd tussen de opening van het zesde en zevende zegel, is die waarop de definitieve

vaststelling van allen die eerstelingen zullen zijn - de Tempel van God - is voltooid. Als de

verzegeling voleindigd is, zal er een grote verwoesting  over de wereld losbarsten omdat de

eerste vier engelen van het zevende zegel dan niet langer in toom worden gehouden.

Nadert tot God, Zijn Koninkrijk zal spoedig op aarde zijn.
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DE OPENING VAN HET 7DE ZEGEL

Het is werkelijk een ontnuchterende verrassing voor de Kerk dat de eerste vijf zegels van

Openbaring op zichzelf staan en dat zij niet langer deel blijken uit te maken van een

toekomstige profetie, die nog vervuld moet worden. Als zegels die reeds geopend zijn, maken

zij thans deel uit van de geschiedenis.

Het is een ongeëvenaarde tijdsperiode tussen de grote geestelijke verdrukking, die door de

opening van de eerste vijf zegels over de Kerk kwam, en het begin van de grote fysieke

verdrukking als het zevende zegel wordt geopend.

Zoals we voorheen al hebben behandeld, is het Jezus Christus die de zegels opent. Alhoewel

de Kerk enige basiskennis over de zegels had verkregen, bleef veel ervan verborgen, omdat

het Gods wil was dat het meeste zou worden geopenbaard op het moment dat Jezus Christus

de zegels opende.

Voordat we verdergaan, dient u wel te beseffen dat er nog steeds heel veel is wat we nog niet

over het zevende zegel weten, omdat het bij het schrijven van dit artikel nog niet was

geopend. Daarom zal dit artikel zich op de dingen richten,  die God Zijn volk heeft gegeven

om te begrijpen, voordat het laatste zegel geopend wordt. Als dat zegel eenmaal is geopend,

zal het tegen die tijd echter geen mysterie meer vormen.

Vanwege hetgeen we als Kerk al hebben ervaren en omdat de opening van het laatste zegel

met rasse schreden naderbij komt, heeft God meer inzicht gegeven in wat komen gaat, zodat

we nog beter voorbereid zijn als het moment daar is. We moeten waakzaam zijn en geestelijk

op onze hoede blijven naarmate deze tijd naderbij komt. De tijd is bijna ten einde!

Degenen die dit artikel pas lezen als het zevende zegel geopend is, zullen de waarheid van

hetgeen hier geschreven staat dan beter kunnen begrijpen. Als u tot dat begrip komt, is de tijd

voor u aangebroken om God te zoeken en tot berouw en bekering te komen van de dingen die

tot de noodzaak hebben geleid dat deze wereld vernederd moet worden, voordat Gods

Koninkrijk met Jezus Christus als Koning der koningen naar de aarde komt. En als u tot

berouw en bekering komt, schep dan hoop en moed in de wetenschap dat deze Grote

Verdrukking maar een korte tijd zal duren. Dan zal Gods Koninkrijk hier op aarde zijn, dat

ware, blijvende vrede en echte welvaart voor de mensheid zal scheppen.
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Grote Verwarring
Vanaf nu tot de tijd dat het laatste zegel uiteindelijk wordt geopend en zijn vervolg krijgt bij

het weerklinken van elke trompet, zal er grote verwarring in de wereld heersen, met name in

de zogenaamde religieuze wereld.

Alhoewel hij er niets van begrepen heeft, had de mens allang weet van dingen die in de

Schrift staan en van gebeurtenissen spreken,  die zich in de eindtijd afspelen. Sommigen die

beweren religieus te zijn, overspoelen de wereld met onzinnige theorieën over wat er zich net

voor en nadat dit zegel is ontsluierd, zal afspelen. Maar sommigen hebben in één ding gelijk.

Het is de eindtijd! Er is geen sprake van het einde van de wereld, maar wel van het menselijk

zelfbestuur, dat gedurende de afgelopen 6.000 jaar op aarde plaatsvond. Het betekent het

einde van de wereld zoals de mens die gekend heeft. Het zal het begin zijn van een nieuwe

wereld waar God zijn nieuwe regering op aarde heeft gevestigd. De mensheid zal dan

eindelijk weten waarom God de zevendaagse week instelde. De eerste zes dagen waren aan de

mens gegeven, maar de zevende dag is van Hem. Hij heeft de mens 6.000 jaar gegeven om

een wijze les te leren, namelijk, dat de mens niet in staat is zichzelf te regeren. God zal daarop

voor 1.000 jaar zijn Koninkrijk op aarde vestigen om te bewijzen dat alleen Zijn wegen ware

vrede brengen en het leven zin geven.

Rekening houdende met waar we ons nu in de eindtijd bevinden en naarmate de tijd

voortschrijdt naar de periode van de definitieve verdrukking, zal er een religieuze

spraakverwarring ontstaan als men probeert te verklaren wat er aan de hand is. Desondanks

zullen zij noch de ernst noch de veroordeling van hun eigen boze wegen, hun valse

geloofsovertuigingen en hun van trots vervulde schijnheiligheid begrijpen, die deel uitmaken

van hun dwaze redeneringen en hun loze overleggingen. Volg hun verkeerde handelwijze niet

na en keer u af van hun leugenachtige geloof. Sla in plaats daarvan acht op de twee getuigen

die God aan het eind van deze 6.000-jarige periode op krachtige wijze als onderdeel van Zijn

laatste boodschap en waarschuwing aan de mens zal gaan gebruiken. Het zal overduidelijk

blijken wie zij zijn, omdat wat zij doen, alleen met Gods kracht wordt verricht. Hun is kracht

gegeven tekenen en wonderen te doen die sinds de dagen dat dergelijke gebeurtenissen door

Mozes en Elia tot stand werden gebracht, niet meer door de wereld zijn aanschouwd. Let op

hun waarschuwingen en keer u tot de ware God die zij verkondigen en bekendmaken.

Ofschoon dichter bij de waarheid van de aard der gebeurtenissen, omdat hun lang geleden de

fundamentele waarheid inzake deze tijd was gegeven, zullen zelfs degenen die vanuit de Kerk
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zijn verstrooid, door verwarring worden bevangen. Maar de meesten zullen het niet begrijpen.

Waarom?

De meeste verstrooide broeders willen niet erkennen of toegeven in welke tijd we thans leven.

Het overgrote deel kan niet accepteren dat we ons in de laatste kerkperiode van de tijd

bevinden, die bekend staat als Laodicea, en dat de tijd van Filadelfia allang voorbij is. Maar

dat niet alleen, zij kunnen ook niet de waarheid aanvaarden dat God een werk door zijn

eindtijd-Elia, Mr. Herbert W. Armstrong, voltooide – een werk waarvan velen geloven dat zij

dit voortzetten of dat zijzelf tot stand zullen gaan brengen. Niet alleen nemen de meesten deze

waarheid niet aan omdat zij weigeren te geloven wat God tot de Kerk zegt, maar velen

worden verontwaardigd als iemand hun vertelt dat God Zijn werk van het Evangelie dat ’als

een getuigenis’ in de gehele wereld gepredikt is, alreeds heeft voltooid.

Door deze weigering veroordelen velen zichzelf tot een nog sterkere, hardvochtige trots en

arrogantie tegen wat God hun anders zou hebben geopenbaard. Dàt is de reden van hun

verwarring als de Grote Verdrukking uiteindelijk losbarst. Het zal niet op die manier gebeuren

als velen hebben gedacht, alhoewel eenieder fundamentele kennis en begrip over de basale

elementen van de zegels van Openbaring was gegeven. Het meeste ervan hebben we,

naarmate God ons heeft gezegend om hierop voort te bouwen, al in dit boekje behandeld. Het

merendeel kan niet op de fundamenten worden gebouwd, die ons door Mr. Armstrong zijn

aangereikt, omdat zij onze geschiedenis in het licht van de bijbelse profetie, die alreeds heeft

plaatsgevonden, niet kunnen verklaren. Deze weigering heeft tot grote onwetendheid geleid

over wat er nog komen moet.

De Laatste Waarschuwing
God heeft bewezen dat we het einde der tijden hebben bereikt. Die tijdsperiode moet worden

benut om nog meer waarschuwingen en getuigenissen door middel van welke

bekendmakingen dan ook aan Zijn volk te laten uitgaan. De tijd voor de verstrooide Kerk van

God is verstreken.

De tijd van Gods oordeel over de Kerk is voltooid en slechts een klein aantal zal geroepen

worden om een definitief overblijfsel te vormen van allen die eerder werden verstrooid. God

zal tien procent roepen van een derde deel van degenen die zijn verstrooid. Allen die

verstrooid waren, zijn in de gelegenheid gesteld om tot berouw en bekering van hun trots en

een lauwe geest te komen. De getuigenis - de getuigenverklaring is bewezen en het vonnis is

vastgesteld. Op dit punt beland, hebben we of naar Zijn stem geluisterd en zijn we door
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berouw tot inkeer gekomen en streven we ernaar nog vuriger jegens Hem te worden of we

hebben koppig vastgehouden aan onze eigen inzichten over Hem en ons, in afwijzing van

Gods genade, nog dieper in hardvochtige trots en ijdelheid verschanst.

Als God u uit het verstrooide tijdperk van Laodicea roept, zult u dan naar Hem luisteren en tot

berouw en bekering komen? U kunt tot dat hele kleine aantal behoren aan wie de laatste

gelegenheid wordt geboden om deel van een overblijfsel uit te maken, dat Hij bezig is te

roepen. Dit is de laatste gepubliceerde waarschuwing die gegeven wordt waarop enkelen nog

kunnen reageren om deel te  gaan uitmaken van een uiteindelijk en definitief overblijfsel van

het laatste tijdperk van de Kerk! Gods woord in Joël zal nu over Laodicea plaatsgrijpen. “En

het zal geschieden, dat ieder die de naam des HEREN aanroept, behouden zal worden, want

op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HERE gezegd heeft; en tot de

ontkomenen zullen zij behoren, die de Here zal roepen” (Joël 2:32).

God streeft ernaar degenen te verlossen, die naar Hem luisteren. Het tijdstip nadert dat het

zevende zegel wordt geopend. De zeven trompetten kunnen elk moment weerklinken! Zij

zullen de koers van de wereld veranderen en hem op zijn knieën brengen. Ook in de

verstrooide Kerk zullen sommigen op hun knieën worden gebracht, maar niet allemaal! Zelfs

te midden van de chaos en verdrukking in de wereld zullen de meesten van de verstrooide

Kerk sterven, terwijl zij tegen God rebelleren. Maar enkelen van hen die weerspannig zijn

tegen God, zullen als een getuigenis tegen allen die koppig aan hun eigen opvattingen

vasthouden, veilig door dit alles heen worden geloodst. Gelukkig zullen er ook enkelen zijn

die in oprecht berouw op hun knieën gaan. Zij zullen eveneens door deze tijd van Grote

Verdrukking in veiligheid worden gebracht.

Maar op het ogenblik neemt de religieuze verwarring in de wereld en in de Kerk alleen maar

toe. Door de groeiende problemen in het Midden Oosten, en in de eerste plaats de zaken die

betrekking hebben op de staat Israël, theoretiseren religieuze leiders van diverse pluimage

erop los, in een poging de bijbelse profetieën over de eindtijd te interpreteren. Velen van hen

zijn zich terdege bewust van de in toenemende mate groeiende dreiging van

massavernietigingswapens die er op de wereld zijn. Die vrees zal gegrond blijken te zijn en

veel erger dan iemand zich kan voorstellen.

Religieuze verwarring kan bij degenen in de wereld worden verwacht die Gods ware wegen

nooit gekend hebben. Maar jammer genoeg, zullen de mensen in de Kerk ook in verwarring

zijn en zich volledig blind betonen voor wat er staat te gebeuren. Hoe komt dat?

Omdat broeders tekortgeschoten zijn zich te bekeren van het feit, dat zij geestelijk in slaap

zijn gevallen. Dit liep uit op de verstrooiing, doordat zij uit Gods mond waren gespuwd. Zij
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waren nalatig gebleven hieruit hun lessen te trekken en tot begrip te komen door toe te geven,

dat we ons diep in Laodicea bevinden. Daarom kunnen ze niet begrijpen dat Matteüs 24 over

de Kerk gaat en dat de Olijfbergprofetie van Christus parallel loopt aan de eerste vijf zegels

van Openbaring.

In plaats van in te zien dat de eerste geopende zegels over de Kerk gaan, blijven de

verstrooide broeders vasthouden aan een oudere opvatting, die tot een verenigd Europa voert,

dat tijdens het vijfde zegel oprijst. Zij nemen aan dat de nieuwe Europese macht de

hedendaagse naties van Israël in die tijd zal veroveren. Maar zoals we al in het artikel ‘De

Zegels van Openbaring Verduidelijkt’ hebben uiteengezet, is dat niet het geval. De opening

van het vijfde zegel ging niet over het begin van een grote fysieke verdrukking op deze

wereld.

Het Begin van de Verdrukking
“En toen Hij het zevende zegel opende, kwam er een stilte in de hemel, ongeveer een half uur

lang. En ik zag de zeven engelen, die voor God staan, en hun werden zeven bazuinen gegeven

(Openbaring 8:1-2).

De grote fysieke verdrukking die over de wereld zal komen, begint in feite als het zevende

zegel is geopend. God heeft de opening van dit zevende zegel in zeven kenmerkende stadia

ingedeeld. Deze stadia worden geopenbaard door het schallen van zeven trompetten. Elke

trompet kondigt een bepaalde catastrofe aan - een specifiek onheil dat over de wereld komt.

De reden dat er zovelen in de verstrooide Kerk totaal verrast en in verwarring zullen zijn over

wat er gebeurt, is dat zij niet verwachten dat de Grote Verdrukking begint bij het weerklinken

van de eerste trompet, als het zevende zegel is geopend. Als de Grote Verdrukking een

aanvang neemt, zullen zij nog steeds uitzien naar een Europa, dat verrijst onder het

gecombineerde leiderschap van tien heersers, die hun macht eensgezind aanwenden. Maar dit

zal vooralsnog niet plaatsvinden tot de vijfde trompet van het zevende zegel zal schallen.

Let op, hoe de Grote Verdrukking begint. Zij komt snel over de wereld omdat de eerste vier

engelen aan het begin hun trompetten laten schallen. Zij werden voorheen van de ontketening

van de Grote Verdrukking weerhouden tot het zesde zegel was vervuld. Dit was de tijd voor

de definitieve verzegeling van de resterende eerstelingen van Gods plan.

“Daarna zag ik vier engelen staan aan de vier hoeken der aarde, die de vier winden der

aarde vasthielden, opdat er geen wind zou waaien over de aarde, of over de zee, of over enige

boom. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van de
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levende God; en hij riep met luider stem tot de vier engelen, aan wie gegeven was aan de

aarde en de zee schade toe te brengen, en hij zeide: Brengt geen schade toe aan de aarde,

noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun

voorhoofd verzegeld hebben” (Openbaring 7:1-3).

Als het zevende zegel geopend is, zullen deze vier engelen hun trompet steken en zal er een

grote verdrukking op aarde komen.

“En de zeven engelen, die de zeven bazuinen hadden, maakten zich gereed om te bazuinen. En

de eerste blies de bazuin, en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en het werd op de

aarde geworpen; en het derde deel van de aarde verbrandde en het derde deel van de bomen

verbrandde en al het groene gras verbrandde. En de tweede engel blies de bazuin, en er werd

iets als een grote berg, brandend van vuur, 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. En de derde engel blies de bazuin, en er viel een grote

ster, brandend als een fakkel, uit de hemel, en zij viel op het derde deel der rivieren en op de

bronnen der wateren. En de naam der ster wordt genoemd Alsem. En het derde deel der

wateren werd alsem en vele van de mensen stierven van het water, omdat het bitter geworden

was. En de vierde engel blies de bazuin, 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 de dag voor het derde deel geen licht had en de nacht desgelijks”

(Openbaring 8:6-12).

God heeft nog niet geopenbaard wat dit precies betekent. We zullen het te weten komen als

het eenmaal op aarde is ontketend, want als de wereld deze vernietiging ondergaat, zal het van

catastrofale proporties zijn.

Het zullen deze gebeurtenissen zijn, die tenslotte een volledig verenigd deel van Europa

samen brengt, dat vervolgens zelfs nog meer profetische gebeurtenissen zal vervullen, die

bovendien een nog grotere verwoesting teweeg zal brengen.

De Vijfde Trompet
Ten gevolge van de eerste vier trompetten waarop is geblazen, wordt de aarde grote schade

toegebracht, maar er staan zelfs nog meer verwoestende gebeurtenissen op het punt te worden

ontvouwd, als de laatste drie trompetten weerklinken.

“En ik zag en hoorde een arend vliegen in het midden des hemels, die met luider stem zeide:

Wee, wee, wee hun, die op de aarde wonen, vanwege de overige stemmen van de bazuin der
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drie engelen, die bazuinen zullen” (Openbaring 8:13). Elke overgebleven trompet die nog

gestoken moet worden, dient als een belangrijke waarschuwing voor de mensheid – een wee

op aarde. Het eerste wee komt als de vijfde engel op zijn trompet blaast.

“En de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en

haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven. En zij opende de put des afgronds en

er steeg rook op uit de put, als de rook van een grote oven; en de zon en het zwerk werden

verduisterd door de rook van de put. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde te

voorschijn en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben”

(Openbaring 9:1-2).

De vorige vier engelen die op hun trompet bliezen, zijn de katalysator die tot deze

gebeurtenissen leiden, als de vijfde engel  zijn trompet steekt. Het is op dat moment, als de

vijfde trompet weerklinkt, dat de satan de macht krijgt om een zeker aantal Europese naties

aan te zetten hun gezamenlijke krachten te bundelen. De sprinkhanen die op de aarde komen,

zijn door de Kerk heel lang gezien als een groot leger, dat macht heeft gekregen om te

veroveren. De sleutel die de bodemloze put opent, bevrijdt de satan om nogmaals het bevel te

voeren over ditmaal de laatste opleving van het ‘heilig roomse rijk’.

De werkelijke macht achter deze definitieve opleving van het ‘heilig roomse rijk’, dat uit de

bodemloze put tevoorschijn komt, is niemand anders dan de satan. “Zij hadden over zich als

koning de engel des afgronds; zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft

hij tot naam Apollyon” (Openbaring 9:11).

Deze laatste opleving van het ‘heilig roomse rijk’, wordt naderhand zelfs nog vollediger in het

boek Openbaring beschreven. Ons wordt meer inzicht gegeven in de invloed, die de satan

over vroegere herlevingen van ditzelfde rijk heeft gehad en de laatste maal over de herleving,

die tenslotte spoedig op aarde zal komen.

“En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een

scharlakenrood beest, dat vol was van godslasterlijke namen, en het had zeven koppen en tien

horens” (Openbaring 17:3). Deze verzen zijn lange tijd door de Kerk begrepen als een

verwijzing naar de zeven herlevingen van het ‘heilig roomse rijk’, dat in 554 AD onder

heerschappij van Justinianus begon. Hij was de eerste die de oppermacht van de paus erkende

en zich aan hem onderwierp. Zo, werd dit de wederopstanding van het oude Romeinse rijk,

die de eerste herleving was van wat thans bekendstaat als het ‘heilig roomse rijk’.

Er is een uniek vers, dat alleen maar begrepen kan worden als een feitelijke gebeurtenis, die

op een bepaald tijdstip plaatsvindt. Dit vers werd toen het destijds profetisch plaatsgreep, aan

Mr. Armstrong geopenbaard. “Ook zijn het zeven koningen: vijf ervan zijn gevallen, een is er
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nog en de ander is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven”

(Openbaring 17:10). De zesde herleving vond tijdens het leven van Mr. Armstrong plaats.

God openbaarde Mr. Armstrong dat er al vijf heersers in het ‘heilig roomse rijk’ waren

opgestaan en gevallen en dat hij in feite in de zesde herleving in de tijd van Mussolini en

Hitler leefde. Zelfs de benaming ‘Derde Rijk’, geeft de lading weer van hetgeen deze leiders

tot stand trachten te brengen. Er is maar een tijdaanwijzing  in de geschiedenis waarop dit

vers als feitelijk vervuld kan worden beschouwd. Dat was toen Mr. Armstrong begon te

begrijpen, dat zeven heersers zouden oprijzen, die op profetische wijze zeven herlevingen van

het ‘heilig roomse rijk’ zouden vervullen. Toen God Mr. Armstrong inzicht in dit vers gaf,

waren er al vijf herlevingen opgekomen en gevallen en een ( de zesde herleving), bestond op

dat moment – ‘een is er nog’ – ten tijde dat deze profetie aan hem werd geopenbaard. Mr.

Armstrong had ook inzicht gekregen, dat er nog een meer zou verrijzen - de zevende en

laatste opleving van het ‘heilig roomse rijk’.

“Het beest, dat gij zaagt, was [Dit beest was degene dat alle eerdere herlevingen van dit rijk

heeft beïnvloed en geleid.] en is niet [Dit is thans profetisch juist, net zoals Mr. Armstrong  in

zijn dagen vers 10 waar bevond. Met andere woorden: dit beest ging over de zes eerdere

herlevingen en gaat op dat moment over geen enkele herleving, maar staat op het punt op te

komen  om over de laatste herleving te heersen.], en zal opkomen uit de afgrond [Dit verwijst

naar de zevende en laatste herleving van het ‘heilig roomse rijk’ dat in Openbaring 8, op het

moment van de vijfde trompet van het zevende zegel wordt genoemd.], en vaart ten verderve;

en zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens van de

grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet is en

er toch zal zijn. [De mensen zullen opnieuw getuige zijn van de macht en invloed van dit

wezen, dat elke herleving van dit rijk heeft geleid. Hij heeft zijn macht over dit rijk al zes keer

eerder uitgeoefend. – ‘het beest was’ – en toch oefent hij momenteel geen macht over dit rijk

uit, totdat het komt – ‘en niet is’ – maar hij heeft altijd op aarde bestaan en zijn invloed vanaf

het begin van Adam en Eva  over de mens aangewend – ‘en er toch zal zijn’ - ] Hier is het

verstand, dat wijsheid heeft: De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw gezeten is.

Ook zijn het zeven koningen: vijf ervan zijn gevallen, een is er nog en de andere is nog niet

gekomen, en wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven”  (Openbaring 17:8-10).

“En het beest, dat was en niet is, is zelf ook de achtste, maar het is uit de zeven en het vaart

ten verderve. [de satan ‘was’ degene achter de vorige zes herlevingen. Toch oefent hij op dit

moment geen macht over een herleving uit - ‘niet is’ - maar spoedig zal hij dat wel over de

zevende en laatste hebben. Aangezien hij over alle zeven heeft geheerst, ‘is uit de zeven’,
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wordt hij als ‘de achtste’ geteld.] “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

17:11-13).

Nogmaals, vers 3 van dit hoofdstuk vermeldde eerder dat er zeven koppen en tien horens

waren en zoals is uiteengezet, heeft de Kerk heel lang gedacht dat deze zeven koppen, de

zeven herlevingen van het ‘heilig roomse rijk’ waren. Wat zo uniek is aan Openbaring 17:12,

dat zonet is aangehaald, is dat er tien koningen zullen zijn, die‘nog geen koningschap hebben

ontvangen’, omdat de zevende herleving nog niet heeft plaatsgevonden. De tien horens (vers

3), of de tien koningen (vers 12), zijn tien leiders van tien naties, die de zevende en laatste

herleving van het ‘heilig roomse rijk’ zullen uitmaken, dat binnenkort op aarde wordt

geopenbaard. De enige, die werkelijk macht over deze leiders en deze zevende en laatste

herleving uitoefent, is het reeds eerder vermelde beest – de satan. Als de vijfde engel op de

vijfde trompet van het zevende zegel blaast, zal dit wezen uit zijn plaats van verzekerde

bewaring (de bijbel spreekt van de put des afgronds), opkomen als het beest dat macht

uitoefent over deze laatste en definitieve herleving.

De Laatste Twee Weeën
Als deze herleving van het ‘heilig roomse rijk’ voor de laatste maal met haar machtige leger

oprijst om te proberen de chaotische wereld waarin we leven te beheersen, zullen sommige

naties uit het Verre Oosten zich voor de oorlog gereedmaken om zoveel mogelijk macht op

aarde te verkrijgen. Dat zal tenslotte tot een laatste en grote strijd met de zevende herleving

van het ‘heilig roomse rijk’ leiden. Dit is het gevolg van het steken van de vijfde trompet - het

eerste wee - dat naar het tweede wee leidt, als de zesde engel zijn trompet laat weerklinken.

“Het eerste wee is voorbijgegaan: zie, nog twee weeën komen hierna. En de zesde engel blies

de bazuin, en ik hoorde een stem uit de vier horens van het gouden altaar, dat voor God staat,

zeggende tot de zesde engel, die de bazuin had: Laat de vier engelen los, die bij de grote

rivier, de Eufraat, gebonden zijn. En de vier engelen, die tegen het uur en de dag en de maand

en het jaar waren gereed gehouden, werden losgelaten om het derde deel van de mensen te

doden. En het getal der legerscharen van de ruiterij was tweemaal tienduizend

tienduizendtallen; ik hoorde hun aantal” (Openbaring 9:12-16).

Dit tweede wee teistert de aarde en een derde der mensheid zal door dit nietsontziende leger

sterven.
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Zes trompetten hebben geschald. De tijd van de grote fysieke verdrukking is nu zeer nabij,

naarmate de tijd van de zevende en laatste trompet die nog rest om gestoken te worden,

naderbij komt - het derde en laatste wee op aarde. Als dat punt is bereikt, zal God aan beide

machtige legers die zoveel onheil en verwoesting op aarde teweeg hebben gebracht, een einde

maken. God staat op het punt om in te grijpen en een einde te maken aan de 6.000 jaar

zelfheerschappij van de mens, en Zijn  Koninkrijk in te luiden dat op aarde zal regeren als

Jezus Christus wederkomt – ditmaal als Koning der koningen.

Het grote leger dat uit het Verre Oosten optrok, zal tenslotte in een beslissende strijd met de

laatste herleving van het ‘heilig roomse rijk’ betrokken raken. Zij zullen voor een frontaal

treffen tezamen komen in een oude Hebreeuwse streek, die bekend staat als Megiddo.

En de zesde engel goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat, en zijn water droogde

op, zodat de weg bereid werd voor de koningen, die van de opgang der zon komen. [Dit zijn

de naties uit het Verre Oosten die zich toen de zesde trompet weerklonk, tot een leger van 200

miljoen verenigden.] En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de

mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen [De satan zet het

herleefde ‘heilig roomse rijk’ aan, zich in slagorde op te stellen tegen de horden die uit het

oosten komen.];want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de

koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de

almachtige God” (Openbaring 16:12-14). Dit is het moment dat God zal ingrijpen om deze

beide grote legers te vernietigen, als zij zich voor hun grote confrontatie hebben opgesteld.

Het is God die deze legers heeft samengebracht om een snel einde aan de grote fysieke

verdrukking op aarde te maken. “En hij [God] verzamelde hen op de plaats, die in het

Hebreeuws genoemd wordt Harmagedon” (Openbaring 16:16). Er valt veel meer aan dit

relaas toe te voegen, maar kort samengevat, zullen deze naties die zich met het doel elkander

te vernietigen, tegenover elkaar hebben opgesteld, zich in werkelijkheid gaan toeleggen op de

strijd tegen hetgeen zij dan uit de hemel zien komen. Zij hebben er geen notie van wat zij

zien, maar het jaagt hun wel angst aan.

Zij zullen een schouwspel zien, dat de mens nog nooit heeft aanschouwd of zich maar een

voorstelling van kon maken. Hollywood heeft veel spectaculaire, tot de verbeelding

sprekende gebeurtenissen in sf-films op het witte doek uitgebeeld, maar deze gebeurtenis gaat

alle voorstellingsvermogen te boven. Op hetzelfde ogenblik, dat deze naties samenkomen om

slag te leveren, keert Jezus Christus weer om de leiding van alle heerschappij hier op aarde

over te nemen. Zijn Koninkrijk komt terzelfdertijd! Als Hij terugkomt zal het niet als een lam
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zijn zoals de eerste keer toen Hij als ons Pascha-offer op aarde was, maar nu zal Hij in een

grote en snelle oorlog terugkeren om deze legers te overwinnen.

“En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd

Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen

waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam,

die niemand weet dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en

zijn naam is genoemd: het Woord Gods. En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden

Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. En uit zijn mond komt een

scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren

staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods, des

Almachtigen. En Hij heeft op zijn kleed en zijn dij geschreven de naam: KONING DER

KONINGEN EN HERE DER HEREN. En ik zag een engel staan op de zon en hij riep met

luider stem en zeide tot alle vogels, die in het midden des hemels vlogen: Komt, verzamelt u

tot de grote maaltijd Gods, om te eten het vlees van koningen en het vlees van oversten over

duizend en het vlees van sterken en het vlees van paarden en van hen, die daarop zitten, en

het vlees van allen, vrijen en slaven, kleinen en groten. En ik zag het beest en de koningen der

aarde en hun lagerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen Hem, die op het paard

zat, en tegen zijn leger. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de

tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het

beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend weden zij beiden geworpen in de

poel des vuurs, die van zwavel brandt” (Openbaring 19:11-20).

Onverhoeds Verrast
De zeven trompetten waarop geblazen wordt nadat het zevende zegel is geopend, brengen een

snelle en beslissende opeenvolging van eindtijdgebeurtenissen teweeg. De wereld zal voor

wat betreft er komen gaat, niet alleen op een onbewaakt ogenblik worden verrast, maar de

meesten van de verstrooide Kerk van God, zullen eveneens op een onbewaakt moment verrast

worden. Zoals we reeds hebben behandeld, zullen de eerste vier engelen hun trompetten laten

weerklinken als het zevende zegel geopend is en zal een grote verwoesting haar aanvang op

aarde nemen. Deze eerste verwoesting van de grote fysieke verdrukking wordt niet

veroorzaakt door een herleefd ‘heilig rooms rijk’, zoals velen geloven.

Bedenk wel, dat het zevende zegel nog niet is geopend en er nog kennis en inzicht verborgen

blijft, die God nog niet heeft geopenbaard. Maar omdat er een basale schets van begrip
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bestaat, die God aan zijn dienaar Herbert W. Armstrong schonk en vanwege het feit dat wij

door de periode van de eerste vijf zegels, die al geopend waren, zijn heengegaan, heeft God

ons een  veel helderder beeld gegeven van de dingen die ophanden zijn.

We zouden nu duidelijk moeten inzien dat de grote fysieke verdrukking niet aanvangt met een

herleefd ‘rooms rijk’, maar met een grote verwoesting, die wordt ontketend als de vier

engelen op hun trompet blazen. Ofschoon we niet precies weten hoe dit duidelijk wordt

gemaakt, kennen we de afloop van de geschiedenis van de verloren tien stammen van Israël,

die als grote eindtijdnaties van deze wereld op hun knieën worden gebracht. De oude bijbelse

stam Efraim (Groot Brittannië  en zijn vroegere gemenebestlanden – waaronder Canada,

Australië en Nieuw Zeeland), Manasse  (de Verenigde Staten van Amerika), en de rest van de

‘verloren tien stammen’ (stammen van het bijbelse Israël, die de overige hedendaagse naties

van West Europa vormen), zullen door deze gebeurtenissen, die gepaard gaan met het

schallen van de eerste vier trompetten, als wereldmacht machteloos worden gemaakt.

Dit alles leidt voor de laatste maal tot de actuele verschijning van een grote herleving van het

‘heilig roomse rijk’. Tien naties zullen op verrassende wijze op het toneel verschijnen en zich

aan de naties van de wereld opdringen om het machtsvacuüm op te vullen. In diverse

Europese contreien bestaat reeds in hart en ziel het verlangen zich in een grotere macht en

invloed te verbinden. Een Verenigde Staten van Europa is nu al lange tijd in de maak. De tijd

is voor hen echter nog niet aangebroken om deze macht volledig, op grote schaal te kunnen

uitoefenen. Ter vervulling van de profetie die God lang geleden aan de profeet Daniël gaf

over een grote en laatste herleving van het oude Romeinse rijk, zijn ze hier thans naar op weg.

God gaf een profetie aangaande onze huidige tijd, over een herleving van het Romeinse rijk,

toen Hij Daniël de verschijning van drie wereldmachten bekendmaakte, die op het

Babylonische rijk zouden volgen. God openbaarde Daniël het Medo-Perzische rijk, dat heel

gauw zou komen, het Macedonische rijk en tenslotte het Romeinse rijk. Dat laatste rijk zou

tot de komst van het Koninkrijk van God, met vele herlevingen in Europa verrijzen en naar

het einde van dit huidige tijdperk voeren. Daarna zal Gods Koninkrijk op de gehele aarde over

de ganse mensheid gaan regeren als Jezus Christus voor de tweede maal terugkeert om als

Koning der koningen de macht op zich te nemen.

Enkelen zullen het gaan inzien en begrijpen. De wereld zal op een onbewaakt ogenblik

worden verrast en het overgrote deel van de verstrooide kerk zal niet op zijn hoede zijn. De

meesten die het vernemen, zullen het dan ook niet meteen willen geloven, maar velen zullen

komen en God gaan geloven als Hij de wereld door de Grote Verdrukking van de mensheid

op haar knieën krijgt.



De tijd is ten einde   86

Dit zal allemaal bittere noodzaak blijken te zijn. Er bestaat geen andere manier om Gods

Koninkrijk te vestigen, dan de mensheid als nooit tevoren in haar 6.000-jarige geschiedenis te

vernederen. Het mensdom zal vernederd en kleingemaakt worden om gedurende de tijd als de

kennis van God de aarde zal vervullen, in Gods Kerk te worden geroepen. Ter

verwezenlijking van dit doel moet de mensheid eerst vernederd en kleingemaakt worden,

zodat zij de waarheid van God kan aannemen om later, volgens Gods bedoeling, eveneens

Zijn geest te kunnen ontvangen.

We bevinden ons in de tijd van de menselijke geschiedenis, dat de laatste herleving van een

wereldrijk zeer snel op aarde zal plaatsvinden. De fysieke verdrukking die op het punt staat op

aarde los te barsten, zal de ergste zijn die de wereld ooit heft meegemaakt, maar Goddank, is

er sprake van een korte tijd.”Ook zijn het zeven koningen: vijf ervan zijn gevallen, een is er

nog en de ander is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven”

(Openbaring 17:10).

Hoe Zult U Reageren?
Als u deel heeft uitgemaakt van de verstrooide kerk en nu tot de slotsom komt dat God u heeft

doen begrijpen, dat de dingen die in dit boekje staan geschreven waar zijn, (net zoals toen

God u voor de eerste keer tot zijn waarheid riep), zult u dan tot berouw en bekering komen en

uw toevlucht tot Hem nemen – weg van uw geestelijke lauwheid en slaap? U staat nu voor de

keuze om tot berouw en bekering te komen.  Zult u reageren om deel uit te maken van het

overblijfsel dat God zal roepen?

Als u Zijn roeping om deel te zijn van een overblijfsel afwijst, kiest u ervoor in een nog

diepere slaap van duizend jaar te vallen – en dat betekent zonder verlossing gedurende de tijd

van de grote fysieke verdrukking te sterven.

Als u tot een van de hedendaagse naties van Israël behoort, zult u een grote fysieke

verdrukking meemaken in het land waarin u woont. Twee derde om u heen zal omkomen. Al

degenen die overblijven, zullen verstrooid worden en tijdens de laatste drie en een half jaar

voordat Jezus Christus naar de aarde terugkeert, nog meer fysieke verdrukking doorstaan.

Van dat laatste derde deel  zal, net zoals ’t geval was met het laatste derde in de Kerk (het

geestelijk Israël van God), slechts een overblijfsel van tien procent overleven. Allen die

geroepen zijn om  deel van dit overblijfsel uit te maken, zullen op dezelfde wijze aan God

gehoor moeten geven. U moet zich van uw wegen bekeren en uw aandacht op God richten –

niet tot de god die in een van de religies van de wereld is onderwezen, maar u moet zich
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wenden tot de ware God van Abraham, Isaak en Jakob. U mag dan in de veronderstelling

verkeren dat u de Eeuwige God, de Schepper van het heelal kent, maar tenzij u in deze

eindtijd deel heeft uitgemaakt van de ware verstrooide kerk van God, heeft u de ware God en

Zijn zoon Jezus Christus niet gekend. De meeste zogenaamde christenen menen Hem te

kennen, maar dat is niet zo!

Als de grote fysiek verdrukking op aarde komt opzetten, zullen Gods twee getuigen de

mensheid mededelen, dat het oordeel over de wereld is gekomen, omdat de mens gedurende

de afgelopen 6.000 jaar menselijke geschiedenis God en zijn wegen verworpen heeft. Deze

twee getuigen zullen de wereld eraan herinneren dat zij de boodschap van het Evangelie, die

hun door Gods eigen eindtijd-Elia gezonden werd, had verworpen. Hun boodschap zal ook

benadrukken dat de mensheid zichzelf voor God moet vernederen, tot berouw en bekering

moet komen en Zijn Koninkrijk dat komt om over alle naties te regeren, moet zoeken. Dan is

het de tijd om naar hun woorden te luisteren, acht te slaan op wat zij zeggen en voor God

bekering te zoeken.

De enige en getrouwe God der gehele mensheid werd tegen het einde der tijden door de ware

eindtijd-Elia, waarvan Jezus Christus zei dat hij komen zou, geopenbaard. Dat was Gods

eindtijdapostel, Mr. Armstrong, die in1986 stierf. Als u meer wilt weten, vraag dan Gods hulp

om kennis te mogen verkrijgen van wat hij onderwees en de boodschap van het Evangelie van

het Koninkrijk van God, die God hem gaf om voor Jezus Christus’ tweede komst als een

getuigenis aan de wereld te verkondigen. Probeer als u kunt, zijn laatste boek ‘Mystery of the

Ages’ (Het Mysterie der Eeuwen), te pakken te krijgen. Als u over de middelen beschikt, zoek

dan op het internet naar zijn naam en u zult veel van de waarheid te weten komen, die God

door hem verschafte en herstelde. Velen haatten hem, dus geloof hun leugens over hem niet,

maar zoek alleen die onderwijzing en waarheden op die via hem zijn geopenbaard.

Vanwege hun trots haten de meeste zogenaamde christenen deze woorden. Daarom reageren

zij ook niet op de wijze als dit artikel hun aanraadt. Gedurende de tijd van verdrukking kiezen

zij dan ook voor de dood. God maakt overvloedig duidelijk, dat allen die door deze tijd

heenkomen, zichzelf vernederd hebben en tot oprecht berouw zijn gekomen. Hoogmoed en

trots worden niet geduld.

Als u dit schrijven ooit onder ogen mocht krijgen, kom dan tot berouw en bekering, opdat

God u moge verlossen. Dat is iets tussen God en u en veel zal worden bepaald door de mate

waarop u zich voor God vernederd hebt en Hem zoekt. Moge God niet alleen uw hartekreet

om verlossing horen en u zijn genade schenken, maar ook degenen die tot uw huishouden

behoren. De beslissing is aan u en u alleen. Wat gaat u doen?
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EEN TIJD VOOR DE TWEE GETUIGEN

Dit artikel is een besluit van al de andere die in dit boekje geschreven staan. U bent nu op het

punt aangekomen waar u over de meest belangrijke kennis kunt beschikken die God tegen het

einde van de 6.000 jaar van de mensheid op aarde, voor de mens heeft samengesteld. Uw

reactie op wat u leest, heeft direct betrekking op de kans die u geboden wordt om de eindtijd

te overleven en in een nieuwe wereld te komen. De tijd die net voor ons ligt, is zoals de

Evangelieboodschap was – van God aan de mens – sinds de mens voor het eerst werd

geschapen.

We leven in een tijdsperiode die net voor de Grote Verdrukking ligt. Daarom is het zo

ongelukkig te moeten beseffen, dat de meeste mensen die dit artikel lezen en deze dingen

voor het eerst vernemen, weinig geloof zullen hechten aan wat er geschreven staat. Maar een

dergelijke instelling verandert dramatisch als men eenmaal in die tijd leeft. Dan zullen

mensen in de hoedanigheid komen te verkeren dat zij wel moeten erkennen dat hetgeen in dit

boekje geschreven staat, waar is. Het is werkelijk bedroevend, dat het zulke drastische

maatregelen vergt om de menselijke geest zó te vernederen, dat men eindelijk Gods

ontzagwekkende woorden gaat aannemen.

Het door Jezus Christus verkondigde Evangelie ging over de huidige tijd waarvan het einde

zowat aangebroken is. Het Evangelie, ‘goed nieuws’, aan de mensheid gaat over het

Koninkrijk van God, dat komt zodra de Grote Verdrukking achter de rug is. Het is de tijd,

waarover door alle profeten wordt gesproken, een tijd waarin Jezus Christus als Koning der

koningen op aarde zal regeren.

God getuigde van deze waarheid omtrent Zijn Koninkrijk door Zijn eindtijdapostel, die tevens

de eindtijd-Elia was, waarover in de Schrift wordt gesproken. De wereld verwierp het ‘goede

nieuws’ waarvoor Mr. Herbert W. Armstrong  ter verkondiging was uitgezonden. Zijn tijd

behoort tot het verleden. We bevinden ons nu in de tijd waarin twee eindtijdgetuigen door

God zullen worden gebruikt om de allerlaatste waarschuwing en verklaring aan de wereld te

geven omtrent de reden waarom zij naar zo’n tijd van lijden en verdrukking wordt gevoerd –

de ergste die de wereld ooit gekend heeft! Het is een tijd waarin de wereld tot nederigheid en

berouw voor God wordt gebracht.

Wat erg, dat er zoveel broeders in de verstrooide kerk op een onbewaakt ogenblik zijn verrast

en niet meer in staat bleken vast te houden aan de waarheden zoals die hun door Gods
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eindtijd-Elia waren geopenbaard. Maar vanwege hun trots willen de meesten niet aannemen

wat God hun te zeggen heeft, zelfs nu niet! Net zoals het Evangelie aan het einde van dit

tijdperk als een getuigenis in de gehele wereld is gepredikt, is er ook een getuigenis afgelegd

in de verstrooide kerk, maar de broeders gaven geen gehoor aan Gods getuigenis.

Als God de mens een getuigenis geeft, is dat in alle opzichten ontnuchterend. Zoals dit boekje

heeft betuigd, verwekte God Mr. Armstrong als de profetische ‘Elia die komen moe(s)t’, om

de fundamentele waarheid, die aan het eind van Sardes verloren was gegaan, in zijn Kerk te

herstellen. Tevens gebruikte Hij dezelfde persoon om het Evangelie ‘als een getuigenis’ in de

gehele wereld te prediken. Het Evangelie – het goede nieuws over het spoedig komende

Koninkrijk van God – werd door middel van massapublicatie van een tijdschrift ‘The Plain

Truth’ (De Echte Waarheid) geheten, in de gehele wereld verspreid. (Terzake dient te worden

aangetekend, dat hetzelfde tijdschrift, samen met andere door de Wereldwijde Kerk van God

gepubliceerde uitgaven,  in de loop van de jaren 90 van de vorige eeuw, volledig van de

goede weg was afgeweken, nadat de leiding van de Kerk zich van de waarheid van God had

afgekeerd, naar de valse leer van het traditionele christendom).  De ware Evangelieboodschap

werd ook door het omvangrijke bereik op radio en televisie verspreid. Mr. Armstrong ging

ook persoonlijk met  deze zelfde boodschap bij wereldleiders op bezoek.

Het zou voor iedereen goed zijn hier eens bij stil te staan en de omvang van deze boodschap

te overdenken, die aan zowel kleinen als groten in de wereld uitging ‘als een getuigenis’, een

getuigenis die de wereld zou verwerpen! Het is ook nuttig om na te gaan welke leiders deze

getuigenis ontvingen. Ofschoon  Mr. Armstrong van sommige van deze leiders en naties

onderscheidingen en eerbewijzen ontving en velen van hen een opmerkelijke genegenheid

voor hem hadden opgevat, verwierpen zij niettemin de boodschap van het Evangelie over het

Koninkrijk van God, dat spoedig komen zou.

Lang geleden ontving Mr. Armstrong een zeer unieke onderscheiding van koning Leopold III

van België. Het was het vierde uit een kanonskogel vervaardigd horloge. Die kanonskogel

was door Leopolds vader, koning Albert I van België, tijdens de eerste wereldoorlog van het

slagveld meegenomen. Hij liet van die kanonskogel vier zakhorloges vervaardigen met de

wens, dat deze aan vier personen zouden worden aangeboden, die naar zijn mening de

belangrijkste bijdrage aan de wereldvrede hadden geleverd. De koning vond nooit iemand die

in zijn ogen waardig was het vierde horloge te ontvangen. Daarom liet hij het horloge aan zijn

zoon Leopold III na, die ertoe werd bewogen dit horloge aan Mr. Armstrong te schenken. Dat

was in 1970. Desondanks kennen tegenwoordig maar weinigen de naam Herbert W.

Armstrong, ook al voelden eens vele wereldleiders zich tot hem aangetrokken. God is degene
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die genade verleent aan wie Hij wil. Hij begunstigde Mr. Armstrong in de ogen van

wereldleiders, die desondanks de boodschap die hij hun over Gods spoedig komende

Koninkrijk op aarde bracht, niet aannamen.

Mr. Armstrong raakte bij velen bekend als ‘ambassadeur zonder portefeuille voor de

wereldvrede’. Hij verkondigde de boodschap van het Evangelie aan prins Makasa en een

aantal leden van het Japanse parlement. Keizer Hirohito verleende Mr. Armstrong de orde in

der tweede klasse van ‘de Heilige Schat’ – één van de hoogste onderscheidingen, die aan een

niet-Japans ingezetene kunnen worden verleend. Gedurende een periode van zeker twee

decennia beschouwden zeven opeenvolgende Japanse eerste ministers Mr. Armstrong als een

persoonlijke vriend en raadgever. Sommige leden van het Japanse parlement noemden

zichzelf onder verwijzing naar hun relatie met Mr. Armstrong, zijn ‘Japanse zonen’, Maar

toch nam niet een van deze leiders de boodschap over het komende Koninkrijk van God aan.

Mr. Armstrong had een dierbare vriendschap met koning Hussein van Jordanië, koning

Bhumibol Adulyadej en koningin Sirikit van Thailand en eerste ministers van Israël,

waaronder mevrouw Golda Meir en Menachem Begin. Anderen die hem eveneens als een

persoonlijke vriend beshouwden, waren de Egyptische president Anwar Sadat, Jomo

Kenyatta, stichter en eerste president van Kenia, keizer Haile Selassie van Ethiopië,

burgemeester Teddy Kollek van Jeruzalem en zijn oude vriend Nagendra Singh, die als

rechter verbonden was aan het Internationaal Gerechtshof te ’s-Gravenhage.

Mr. Armstrong had ook persoonliike ontmoetingen met staatshoofden als Margaret Thatcher

van Groot Brittannië, Juan Carlos, de koning van Spanje, president Hosni Mubarak van

Egypte en de Indiase eerste minister, Indira Gandhi. Maar van al die wereldleiders was er niet

een, die de door hem uitgedragen boodschap aanvaardde over het weldra komende Koninkrijk

van  God.

President Ferdinand Marcos decoreerde Mr. Armstrong met de Presidentiële Medaille van

Verdienste ‘voor zijn onweerstaanbare morele invloed om mensen aan te zetten tot het

vormen van een rechtvaardige en vreedzame wereldorde’. Ook ontving hij de medaille van

Gezagvoerder van Onze Meest Nobele Orde van de Kroon van Thailand. Maar noch de

leiders noch het volk van deze landen, aanvaardden de boodschap over het ophanden zijnde

Koninkrijk van God.

Nog andere staatshoofden die Mr. Armstrong ontmoette, waren president Allende van Chili,

president Suharto van Indonesië en de president van Zuid Vietnam, Nguyen van Thieu. Mr.

Armstrong werd ook uitgenodigd door president Nicolae Ceausescu van Roemenië. Tevens

ontmoette Mr. Armstrong Deng Ziaoping van de Volksrepubliek China en was hij de eerste
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christelijke vertegenwoordiger, die officieel leiders in China ontmoette. Hieraan werd in

wereldpers echter geen aandacht besteed. Tijdens dit unieke bezoek richtte hij zich tot

vertegenwoordigers van 76 landen in de grote Volkszaal te Beijing. Hij sprak daar over de

weg die leidt tot echte vrede en waarom de mensheid er niet in slaagt die te vinden.

Mr. Armstrong ontving nog veel meer eerbewijzen en bezocht verder tal van andere

wereldleiders. Maar de boodschap van het Evangelie, die God door middel van Mr.

Armstrong over de gehele wereld zond, staat rechtovereind als een getuigenis in de eindtijd.

Aan het slot van de 6.000 jaar van de mens op aarde, blijkt dat hij sinds de schepping nog

steeds dezelfde is - hij verwerpt Gods boodschap over diens komende Koninkrijk op aarde.

Aan het eind van dit tijdperk ging er een evangelieboodschap uit naar de wereldleiders, werd

er jarenlang op radio en televisie gepredikt en werd deze in tal van publicaties bekendgemaakt

- voornamelijk door het tijdschrift ‘The Plain Truth’ (De Echte Waarheid). Desondanks werd

deze getuigenis, die over de gehele wereld werd gepredikt, door de wereld verworpen. Dat is

de getuigenis! De mens is nog steeds dezelfde als die hij in den beginne was. Slechts een paar

namen deze boodschap aan – in het bijzonder degenen die God riep om een relatie met Hem

aan te gaan.

Maar volgens plan ontmoette Mr. Armstrong  gedurende de Filadelfiaperiode niet alle

wereldleiders. Noch bereikte ‘The Plain Truth’ (De Echte Waarheid), noch de radio-

uitzendingen van de ‘World Tomorrow’ (de Wereld van Morgen), tijdens Filadelfia de gehele

wereldbevolking. In werkelijkheid gingen per maand slechts een paar miljoen tijdschriften

van de Echte Waarheid de deur uit en dan nog voornamelijk ter verspreiding in de Verenigde

Staten en Engelssprekende landen. Maar dit alles droeg in het einde van dit tijdperk bij tot een

toereikende getuigenis aan de mensheid – maar de mens bleef de evangelieboodschap van

God nog steeds verwerpen.

Een Getuigenis aan Laodicea
Er bestaat een vergelijking als voorbeeld van de getuigenis, die gedurende het kerktijdperk

van Fioladelfia ‘als een getuigenis’ over de gehele wereld uitging. Dat is een getuigenis, die

tijdens het laatste kerktijdperk van Laodicea aan de verstrooide kerk is gegeven. God gaf een

boodschap aan de Kerk, die een getuigenis van deze eindtijdperiode is. Maar de meesten

weigeren te luisteren! Slechts een klein aantal, dat God speciaal heeft wakker gemaakt en

geroepen om een overblijfsel van dit laatste tijdperk te vormen, is in staat oprecht te luisteren.

Niet elke dienaar, niet iedere persoon in het verstrooide lichaam hoeft die boodschap aan
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Laodicea te vernemen. Het was ook niet noodzakelijk dat de hele wereld de

evangelieboodschap en de waarschuwingen zouden vernemen. Ook hoeft niet iedereen in de

verstrooide kerk persoonlijk van de waarschuwingsboodschap kennis te nemen, die als een

oorspronkelijke getuigenis over de Laodiceaanse geest aan Laodicea is gegeven.

De dienaren in de verstrooide kerk zijn door en door trots geworden. Gods eindtijdgetuigenis

over hen is waar. De meesten verwerpen Gods getuigenis als in dit boekje is vervat. De

meesten is dit boekje ter hand gesteld, maar toch voelt het merendeel van hen zich gedwongen

zijn weerstand tegen deze waarheid te verdedigen en te rechtvaardigen.

Aangezien een overstelpende meerderheid van de verstrooide kerk een hoogmoedige mening

over zichzelf koestert, is zij niet tot berouw en bekering gekomen en God gaan geloven. Zij

getuigt van een instelling, die op velen in de Kerk neerkijkt. Het is een houding die zichzelf

als een volmaakt voorbeeld stelt en het doet voorkomen een andere geest dan die van

Laodicea te bezitten – een toonbeeld, dat een soort goedheid weerspiegelt, zoals men die van

een Filadelfiaan mag verwachten. Zulke broeders kunnen de bedoeling van dit tijdperk niet

onderscheiden – de tijd van Filadelfia en het werk dat in die periode tot stand moest worden

gebracht. In plaats daarvan hebben broeders een beeld van een Filadelfiaan geschapen, dat

beter is dan de realiteit, een zelfbeeld dat niet schuldig kòn zijn aan de dingen die God

Laodicea ter kennis bracht. Laodicea, dat uit Gods mond was gespuwd en uit zijn

aanwezigheid was verwijderd. Het komt er echter op neer, dat het iedereen overkwam, die

ooit deel uitmaakte van de Wereldwijde Kerk van God. Hoe ironisch het ook is, alleen door

de erkenning van wie ze zijn, kunnen ze oprecht tot berouw komen en weer vurig jegens God

worden. Allen in de verstrooide kerk moeten kiezen of ze al dan niet Gods eigen getuigenis

tegen hen geloven in de beschrijving die Hij van hen geeft. Hij straft Laodicea, omdat alleen

als ze God geloven, zij zichzelf kunnen zien zoals ze zijn en tot berouw en bekering kunnen

komen.

Nogmaals, wat een ironie is het toch dat de naam waarmee onbekeerde Laodiceanen zichzelf

wensen voor te stellen (Filadelfia), een naam is, die alleen maar een liefde beschrijft waartoe

mensen zonder Gods Geest in staat zijn. Zij houden aan een beschrijving vast, die een

menselijke broederliefde definieert en niet de ware liefde die van God komt – agape.

Sommigen die nog zullen ontwaken, worden door God geroepen om tot berouw en bekering

te komen en Hem te geloven – Zijn getuigenis tegen hen aan te nemen. Er dient wederom te

worden gesteld, dat God belooft dat er een door Hem uit de slapende, van trots vervulde,

lauwe geest die de verstrooide kerk verzwolg, een overblijfsel zal worden geroepen. Dat is het

woord van God, zoals het in het boek Joël  opgetekend staat, dat een aanmoediging moet zijn
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voor allen die aannemen en geloven wat God aan Laodicea zegt.“En het zal geschieden, dat

ieder die de naam des HEREN aanroept, behouden zal worden, want op de berg Sion en te

Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HERE gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij

behoren, die de HERE zal roepen” (Joël 2:32).

De geestesgesteldheid van de Kerk ten tijde dat de eindtijdprofetieën vervuld gaan worden en

Jezus  Christus op het punt staat als Koning der koningen terug te keren, is een staat van

sluimering en slaap, precies zoals de parabel van de tien maagden aangeeft. Alle tien maagden

waren geestelijk niet op hun hoede of waakzaam in verband met de wederkomst van Jezus

Christus. Niemand kan een ander uit diens geestelijke slaap wekken.Waar er sprake is van een

geestelijke gesteldheid, is Gods ingrijpen vereist om iemand wakker te maken.

De getuigenis aan het einde van dit tijdperk houdt in, dat een groot deel (het laatste derde),

van de Kerk door elkaar werd geschud om in de gelegenheid te worden gesteld na de

verstrooiing te ontwaken. God had de Kerk uit zijn mond gespuwd, omdat allen sluimerden en

sliepen en geestelijk lauw geworden waren. Maar niet iedereen heeft Gods afstraffing

geaccepteerd of gelovig zijn Laodiceaanse houding erkend en nog minder bekeerden zich van

de instelling en de gesteldheid waaraan allen schuldig waren.

Nadat het laatste derde deel eerst door God was gewekt en gelouterd, kwam de Kerk nog niet

geheel en al tot berouw. Dat was een vurige getuigenis! Het was zo slecht met de Kerk

gesteld, dat zij vanaf het moment dat God haar gelouterd had, weer in slaap viel.  Maar Hij

leidt het daarheen, dat er wederom mensen uit hun toestand worden gewekt om hen als een

laatste overblijfsel te roepen. Dit is geen tweede roeping om Zijn Geest te ontvangen, die

vroeger na de doop en het opleggen der handen is gegeven. Het is veeleer een roeping, die

verdere loutering met zich meebrengt om een vernederd en tot onderwerping gebracht

overblijfsel voort te brengen, dat tot berouw en bekering is gekomen. Zij moeten opnieuw

vurig en ijverig jegens God worden - als zij tenminste oren hebben om te horen. Sommigen,

maar niet allen, worden voor de keuze gesteld, want het is alleen door Gods genade dat we

thans tot een dergelijke bekering mogen komen, die nodig is om als een overblijfsel te worden

meegeteld. Niemand van ons verdient deze genadegunst, maar God heeft een bedoeling om

een overblijfsel (Joël 2:32), uit het laatste derde deel van de Kerk dat verstrooid was, te

roepen. Dezen zijn aan het einde van dit tijdperk geroepen om een getrouwe getuige van

Laodicea te zijn.

Er rest eveneens een grote getuigenis van degenen die verstrooid zijn en in het tijdvak van het

Millennium verder leven en zelfs van sommigen, die in de daaraanvolgende periode van

honderd jaar leven. Het is een getuigenis dat de mens God zelfs kan afwijzen als hij vervuld is
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van Gods Geest. De mens kan geestelijk in slaap vallen en geestelijk lauw worden – een

mentaliteit waar God niet mee kan werken om iemand tot geestelijke rijpheid te brengen. Als

de onvergeeflijke zonde niet is begaan, wordt gedurende deze tijd berouw aangeboden om als

een getuigenis van Laodicea te dienen.

Een van de beste lessen die de mens kan leren, is vervat in de getuigenis en waarschuwing aan

Laodicea! Lucifer, een van de aartsengelen en het toppunt van Gods schepping in het

engelenrijk, was uit geest geschapen, maar raakte toch van trots vervuld en verkoos zich van

God af te keren. De dure les van Laodicea is hieraan verwant. De mensheid, die van Gods

Geest kan worden vervuld, kan opgezwollen van trots raken en zich van God afkeren.

Al is men van Gods Geest doordrenkt, dan hoeft dat nog niet te betekenen dat iemand God

trouw zal blijven. Onbekeerlijke en verstokte Laodiceanen hebben dezelfde fout gemaakt als

Lucifer en de ontrouwe engelen die hem volgden. Allen verhieven zich met een egoïstische

houding die een dergelijke opvatting weerspiegelde. Zij meenden een grote rijkdom (rijk en

verrijkt) vanuit zichzelf te  bezitten, in plaats van de schoonheid te begrijpen om samen in die

rijkdom te delen, die in werkelijkheid van God komt.

Velen zullen op een onbewaakt ogenblik worden verrast. Dat is de definitieve getuigenis aan

hen die oren hebben om te horen! Heeft u iets gezien of gehoord waar u zich nog steeds tegen

verzet  of tegen strijdt? De mogelijkheid tot berouw en bekering staat voor sommigen nog

steeds open, maar niet meer voor allemaal, omdat het overblijfsel dat God erdoorheen wil

slepen, beperkt is. Het is niet alleen Gods bedoeling om getuigenis te geven aan degenen die

willen horen, maar ook aan hen die dat niet kunnen of willen. Als u in de verstrooide kerk van

God verkeert, tot welke categorie behoort u dan?

De wereld en de hedendaagse natie van het bijbelse Israël, namen de hun aan het eind van dit

tijdperk door God gegeven boodschap niet aan. Dat was een getuigenis tegen hen. Maar er

was nog een andere getuigenis in de tijd van Filadelfia. God riep een aantal mensen uit de

wereld opdat zij geestelijk zouden kunnen zien en bepalen of ze aan het Evangelie gehoor

zouden geven. Hiervan reageerden er duizenden, maar vele duizenden meer wezen zijn roep

af, zelfs toen hun de gelegenheid werd gegeven hiervan kennis te nemen!

Op dezelfde wijze zal het geestelijk Israël volgens Gods plan, gedurende de tijd van Laodicea

een belangrijke getuige zijn. Sommigen zijn als onderdeel van Gods plan en bedoeling uit die

lauwe gesteldheid geroepen. Weinigen in Laodicea zijn in de gelegenheid gesteld om

geestelijk te ontwaken en geroepen te worden om te zien. Twee derde van de Kerk viel al heel

snel aan een verwoesting ten prooi. Het overgebleven derde deel werd door elkaar geschud en

aldus de gelegenheid geboden wakker te worden en door haar verstrooiing een waarschuwing



De tijd is ten einde   95

af te geven, die inhield uit Gods mond te zijn gespuwd. Van dat totale restant zal slechts een

klein aantal aan God gehoor geven en de kans op een andere roeping krijgen, om een

overblijfsel te vormen van dat laatste derde deel, dat verstrooid was. Van allen die

overschieten, zal slechts een enkeling aan God gehoor geven om in de gelegenheid voor een

andersoortige roeping te worden gesteld en een overblijfsel te vormen van dat laatste derde

deel, dat verstrooid was. Als u daartoe geroepen bent, komt u dan tot berouw en wordt u dan

weer vurig jegens God?

Waar velen in deze eindtijd door een roeping tot de Kerk de kans hebben gekregen de

waarheid te zien, gaf slechts een handjevol daaraan gehoor. Velen zijn in de gelegenheid

gesteld om uit een lauwe geestesgesteldheid te worden geroepen, uit een van trots vervulde

geest, uit een geestelijke sluimer en slaap, maar hebben desondanks niet op die roeping

gereageerd. Waarlijk, velen zijn geroepen, maar weinig uitverkoren!

Wat een uniek feit! Aan het eind van dit tijdperk ging een Ezechiëlwaarschuwing over de

wereld uit. De getuigenis aan de wereld betrof met name de hedendaagse naties van Israël, die

niet naar God wilden luisteren. Er is ook een getuigenis naar een beperkt aantal geroepenen

uitgegaan, vanwege hun speciale gave om te horen en aan die roeping gehoor te geven.

Tenslotte is er in bepaalde mate ook een Ezechiëlwaarschuwing naar Gods Kerk uitgegaan,

die volgens Gods beslissing voldoende was om zijn rechtvaardig oordeel over de Kerk te

vervullen. Er ging net zo’n waarschuwing over de wereld uit, die volgens Gods bepaling

toereikend was om zijn rechtvaardig oordeel over deze eindtijdwereld ten uitvoer te brengen.

De eerste golf van Gods waarschuwing aan de wereld was voorbij, toen Mr. Armstrong stierf.

De eerste reeks van waarschuwingen aan de Kerk is eveneens tot een einde gekomen. De

getuigenis over Laodicea is voltooid en komt overeen met de getuigenis van Jezus Christus

over Laodicea. Laodicea is geoordeeld! Thans kunnen alleen degenen in Gods Kerk, die

geroepen zijn om een overblijfsel te vormen, tot berouw komen en Gods verlossing zoeken.

Sommigen kunnen profijt van beide Ezechiëlwaarschuwingen trekken als deze eindtijd tijdens

de Grote Verdrukking wordt beëindigd. Zelfs sommigen in de wereld zullen bij het een of

ander van de Kerk baat vinden. Maar de meesten niet!

Als het iedereen van ons maar in het wezen van ons bestaan kon raken – het Koninkrijk van

God is zo nabij! We zijn vlakbij de opening van het zevende zegel. Als u dit leest, kan dat

zevende zegel zelfs al geopend zijn, terwijl Gods twee eindtijdgetuigen, voorafgaand aan de

terugkeer van Jezus Christus, reeds hun werk doen. Met de aanvang van dit schrijven naderen

we snel het moment waarop de eerste vier trompetten, die grote fysieke verdrukking op aarde

zullen brengen, weerklinken. Houdt voor ogen dat dit alles maar een korte tijd duurt.
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Ofschoon het de ergste tijd zal zijn, die de mensheid ooit in haar 6.000-jarig bestaan heeft

moeten verduren, wordt deze gevolgd door een nieuwe wereld. Die Evangelieboodschap heeft

nu meer betekenis gekregen dan ooit tevoren. Het Koninkrijk van God volgt op de Grote

Verdrukking. Het is onze hoop en de enige ware hoop voor de gehele mensheid!

Zoals in het vorige artikel is verklaard, zullen Gods twee getuigen, als de grote fysieke

verdrukking op aarde komt, de mensheid mededelen, dat het oordeel over de wereld is

gekomen, omdat de mens gedurende de afgelopen 6.000 jaar menselijke geschiedenis, God en

zijn wegen verworpen heeft. De twee getuigen zullen de wereld eraan herinneren, dat zij de

door Gods eigen eindtijd-Elia gezonden evangelieboodschap verwierpen. Hun boodschap zal

er eveneens op wijzen dat de mens zichzelf voor God dient te vernederen, berouw moet tonen

en zijn Koninkrijk zoeken, dat over alle naties komt te regeren. Dit is de tijd om naar hun

woorden te luisteren, acht te slaan op wat zij zeggen en voor Gods aangezicht tot berouw te

komen.

Het zou van wijsheid getuigen, dat allen die deze woorden lezen, alles navorsen wat door

Gods eindtijdapostel, Mr.Herbert W.Armstrong, over deze dingen is onderwezen. De wereld

verwierp het Evangelie dat door zijn eindtijd-Elia werd verkondigd. Zult u nu tot berouw

komen en dat wel aanvaarden?
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DE OPENBARING VAN GODS PLAN

 VOOR DE MENSHEID

Inleiding
Dit artikel is geschreven voor degenen die God gedurende de tijd van de Grote Verdrukking,

die naar het komende Koninkrijk van God leidt, gaat roepen. Het is voor hen geschreven die

weinig of geen kennis hebben over de ware Kerk van God. De Kerk werd op Pinksteren 31

AD opgericht en bleef tot op deze dag voortbestaan. De meeste mensen, in het bijzonder

degenen die deel uitmaken van het traditionele christendom, hebben nooit van Gods ware

Kerk gehoord. Desondanks bestaat zij al gedurende de afgelopen 2.000 jaar, vanaf de tijd, dat

de eerste apostelen de evangelieboodschap begonnen te onderwijzen.

De meeste mensen in het traditionele christendom hebben slechts weet van een Kerk, die ver

in de geschiedenis teruggaat. Bijna de ganse geschiedenis geeft, zoals zij is opgetekend, blijk

van een grote, zichzelf christelijk noemende beweging, die bekend staat als de katholieke

kerk. Het is dan ook pas in de zestiende eeuw, dat we een andere kerk uit de katholieke kerk

zie voortkomen. Dat was de lutherse kerk, die door de onderwijzingen van Martin Luther tot

ontwikkeling kwam.

Vanaf die tijd zagen andere protestantse kerken het levenslicht. In de afgelopen eeuw

verrezen over de gehele wereld talloze aantallen kerken, die zichzelf christelijk noemden.

Maar met al deze kerken traden leerstellingen aan de dag, die onderling varieerden en met

elkaar in strijd waren. Hier werd een wereld van religieuze verwarring geschapen.

Het traditionele christendom staat ver van Gods waarheid af. De Farizeeën en Sadduceeën, die

door Christus werden veroordeeld, stonden dichter bij de waarheid dan de christenheid

vandaag de dag. Er is slechts één manier van leven – een waarheid die door Gods Geest van

God komt – en niet honderd verschillende andere. “één lichaam en één Geest, gelijk gij ook

geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping, één Here, één geloof, één doop, één God en Vader

van allen, die is boven allen en door allen en in allen” Efeziërs 4:4-6).

Zoals reeds is uiteengezet, heeft het overgrote deel van de mensheid nooit kennis gedragen

van de ware Kerk van God. Desondanks bestond zij al sinds Pinksteren 31 AD. Zij is niet de
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grote valse kerk die in de tweede en derde eeuw van onze jaartelling haar plaats in de

geschiedenis kreeg.

De katholieke kerk heeft geen enkele overeenkomst met de ware Kerk van God, behalve dat

zij Gods naam gebruikt en van sommige dingen gewag maakt die bijbels zijn.

Anders dan deze grote valse kerk en al die grote kerkorganisaties die uit haar voortsproten, is

de ware Kerk van God altijd heel klein geweest. Het lag in Gods bedoeling, dat zij de

afgelopen 2.000 jaar klein zou blijven. Zelfs tijdens de eerste 4.000 jaar van de mens staan er

maar een paar mensen als rechtvaardig in de Schrift opgetekend, die een relatie met God

hebben. Gods Kerk begon op de Pinksterdag met ongeveer 3.000 gelovigen, maar zij is altijd

klein in getal gebleven, net zoals Jezus zei: “Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke! Want het

heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven” (Lucas 12:32). Naargelang u Gods plan in

dit artikel ziet ontvouwen, zult u gaan begrijpen waarom het Gods wil was dat de Kerk klein

zou blijven. Het lag in Gods bedoeling, dat alleen een klein aantal in de loop der tijd geroepen

zouden worden om een speciale relatie met Hem aan te gaan – die Zijn waarheid zouden

ontvangen en aannemen.

Gods fantastische plan zal u uitermate boeien als het is geopenbaard – als u door Gods Geest

wordt getrokken om het te zien en te begrijpen! En zelfs dan zal veel afhangen van het feit of

u een berouwvolle instelling aan de dag legt. De wereld zal een nieuw tijdperk ingaan als de

Grote Verdrukking voorbij is. Jezus Christus staat op het punt naar de aarde terug te keren en

het Koninkrijk van God op te richten – Gods regering over alle naties.

Wanneer Jezus Christus als Koning der koningen terugkeert, brengt Hij precies 144.000 uit de

dood opgewekte personen met zich mee. Dat zijn degenen die de afgelopen 6.000 jaar van de

menshei zijn losgekocht en nu met Jezus Christus in de nieuwe regering deel zullen hebben

aan het bestuur. Dat is de voornaamste reden waarom God zo weinigen, van het begin tot het

einde van de

menselijke geschiedenis, heeft geroepen en verklaart tevens waarom de Kerk altijd zo klein is

gebleven. Dit maakt deel uit van Gods plan van redding voor iedereen.

Nogmaals, het doel van dit alles is degenen te helpen die door God geroepen worden om dat

nieuwe tijdperk binnen te gaan – als het Koninkrijk van God op aarde heerst. Als God u in

deze tijd trekt, dan zult u die dingen gaan zien die in het woord van God verborgen bleven –

dingen die de wereld niet heeft begrepen (1Korintiërs 2:7-14).

God openbaart Zijn plan op diepzinnige wijze. Als u eenmaal gaat begrijpen – het gaat inzien

– dan zult u van ontzag voor de grote God worden vervuld en de wijze waarop Hij u met Zijn

Geest trekt!
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De fundamentele waarheid van Gods plan, dat in dit artikel wordt behandeld, stierf tijdens een

van de latere tijdperken van Gods Kerk, dat bekendstaat als Sardes, bijna uit (Openbaring 3).

Zoals reeds eerder is vermeld, riep God Mr. Herbert W. Armstrong om de rol te vervullen van

de ‘Elia die komen moe(s)t’ Dat geschiedde tijdens het Filadelfiatijdperk, dat op Sardes

volgde. God werkte door Mr. Armstrong om de waarheden in de Kerk te herstellen.

Wij bevinden ons heden in het allerlaatste kerktijdperk dat in de Schrift wordt genoemd -

Laodicea. Hierna volgen er geen meer. Als dit kerktijdperk tot een einde wordt gebracht, is

dat eveneens het geval met de aan de mens toegewezen tijd van 6.000 jaar zelfbestuur. Dan

zal Gods plan worden uitgebreid en verheerlijkt op een wijze die ons voorstellingsvermogen

te boven gaat. Dan zal de Kerk niet langer een kleine kudde omvatten, omdat Gods waarheid

aan allen gegeven zal worden die op aarde wonen – de miljoenen die de ultieme Grote

Verdrukking hebben overleefd.

Alhoewel klein, bleef Gods ware Kerk vanaf de dagen der eerste apostelen voortbestaan.  Zij

heeft altijd de naam van God gedragen - de Kerk van God. Zij draagt niet de traditionele

confessionele benamingen als die van de hedendaagse kerken. De ware Kerk van God bezit

Gods waarheid en gehoorzaamt die! Dit artikel gaat verder met het uiteenzetten van Gods

plan, zoals geopenbaard in Gods heilige dagen.

De Zevendedagsabbat
De wereld is over Gods wegen in het ongewisse gelaten. Lang voordat de mens was

geschapen, rebelleerde de engel Lucifer tegen God. Bijna een derde van het engelenrijk kwam

met hem in opstand. Deze geestelijke wezens werden naar de aarde geworpen. Lucifer kwam

bekend te staan als satan en de gevallen engelen, die hem gevolgd waren, als demonen.

De mensheid is onbekend met het feit dat er geestelijke wezens bestaan en dat zij tot op deze

dag voortgaan Gods plan te bestrijden. Gedurende de afgelopen 6.000 jaar hebben zij eraan

gewerkt de mensheid in onwetendheid van Gods plan te laten – de mens vanaf het begin te

misleiden.

Het maakt deel uit van Gods plan en bedoeling, de aanwezigheid van deze wezens op aarde

toe te staan. Het vormt tevens onderdeel van Zijn plan de mens tot rijpheid te laten groeien,

zodat iedereen op zijn tijd in de gelegenheid wordt gesteld, voor God en Zijn levenswijze te

kiezen, die na het fysieke leven, naar een eeuwig geestelijk leven leidt.

Nogmaals, de wereld is door een misleidend wezen genaamd satan, in duisternis gehouden.

Het is Gods plan de mensheid van de slavernij van misleiding en onwetendheid ten aanzien
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van Zijn  doeleinde, te bevrijden. Gods plan kent een volmaakt verloop waarbij de mens die

volgens Gods timing als een vrij moreel handelend wezen werd geschapen, een vrije keuze

kan maken tussen zijn eigen zelfzuchtige wegen of Gods enige ware weg, die volledig

levensgeluk met zich brengt.

Merk op wat God over de omvang van satans misleidende macht te zeggen heeft. “En de

grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de

satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem”

(Openbaring 12:9).

Gods woord is waarheid! De satan heeft de hele wereld misleid. Alleen een klein aantal dat

God gedurende de afgelopen 6.000 jaar heeft geroepen, zijn van die misleidende macht

bevrijd. Toen God de apostel Paulus riep, vertelde Hij hem, dat hij naar de heidenen zou

worden gezonden om een werk te doen, omdat Hij ook sommigen vanuit de heidenen in de

Kerk zou roepen. “u verkiezend uit dit volk en de heidenen, waarheen Ik u zend, om hun ogen

te openen ter bekering uit de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God,

opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel onder de geheiligden zouden ontvangen door

het geloof in Mij” (Handelingen 26:17-18).

Zoals later zal worden uitgelegd, zijn we aan het einde van de 6.000 jaar zelfbestuur van de

mens. We bevinden ons nu in een overgangsfase op aarde, waar God op het punt staat Zijn

Koninkrijk over alle naties op aarde binnen te leiden. Als Hij dit doet, zal Hij als onderdeel

van Zijn plan het verstand van de gehele mensheid voor Zijn waarheid gaan openen. Als u de

dingen die in dit boekje geschreven staan, kunt begrijpen, zegent God u met de mogelijkheid

tot Hem te worden geroepen. U wordt dan geroepen om deel van een nieuw tijdperk voor de

mensheid uit te maken. Zijn waarheid kan alleen maar begrepen worden, als Hij u door Zijn

Geest trekt en u de gave schenkt deze dingen, die geestelijk van aard zijn, te begrijpen. Zij

kunnen namelijk niet door het natuurlijk verstand van de mens worden bevat.

“maar wat wij spreken, als een geheimenis [een mysterie voor de wereld – de mens kan Gods

waarheid niet kennen tenzij God deze openbaart], is de verborgen wijsheid Gods, die God

(reeds) van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid [voor degenen die Hij roept

om Zijn waarheid te begrijpen]. En geen van de beheersers dezer eeuw heeft van haar

geweten

[niemand van de Joodse of Romeinse leiders], want indien zij van haar geweten hadden,

zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar, gelijk geschreven staat:

Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is

opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben [aanhaling uit Jesaja
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64:4]. Want ons heeft God het geopenbaard [degenen die Hij geroepen heeft] door de Geest.

Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. Wie toch onder de mensen weet,

wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is […behalve door zijn

natuurlijke, fysieke vermogen om te redeneren]? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de

Geest Gods. Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat

wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is” (1 Korintiërs 2:7-12).

Het Begin van Openbaring
God zal het verstand van de gehele mensheid openen, als Hij deze wereld door een grote

verdrukking op aarde heeft vernederd. Deze verdrukking zal tot een einde worden gebracht,

als Jezus Christus als Koning der koningen over alle naties terugkeert.

God zal dan Zijn waarheid, plan en bedoeling die Hij met de mensheid heeft, ter kennis

brengen aan een klein percentage van de aardse bevolking die door de Grote Verdrukking is

heen gekomen. Als God zijn Koninkrijk op aarde vestigt, zal Zijn waarheid niet langer een

mysterie voor de mens zijn. De mens is 6.000 jaar door de satan misleid en verleid. Maar daar

gaat nu een einde aan komen.

Het raamwerk van Gods plan zal door een fundamentele waarheid geopenbaard gaan worden.

Die waarheid gaat over Gods Sabbat! Ofschoon het Joodse volk begreep wanneer de Sabbat

moest worden gehouden, hebben zij deze niet begrepen of op die wijze gehouden als in Gods

bedoeling ligt. God veroordeelde hun schijnheiligheid en stupide toepassing van de wet. Hij

vertelde hun dat zij de weg van God tot een last voor anderen maakten, in plaats van tot een

vreugde, zoals Gods bedoeling was. Joodse leiders maakten voortdurend aanmerkingen op

Jezus Christus in aangelegenheden die de Sabbat betroffen, omdat zij deze niet begrepen. Zij

begrijpen het tot op heden nog steeds niet.

De satan heeft de mensheid inzake de Sabbat misleid. Het Arabische volk, dat voornamelijk

van Ismaël, Abrahams zoon afstamt, geloven dat zij God op vrijdag moeten aanbidden. Het

Joodse

volk, dat ook van Abraham afstamt, kende de juiste dag van de Sabbat. De Joden konden deze

echter niet begrijpen en hebben die tot een last gemaakt.

De meeste belijdende christenen van het hedendaagse traditionele christendom, vieren de

eerste dag van de week (zondag), om God te aanbidden. Het plan van God, zoals dat is

geopenbaard in de Zevendedagsabbat, blijft een mysterie voor de mens.
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Ze hebben het allemaal mis. Iedereen is misleid!Voor de mens is nu de tijd aangebroken om

tot berouw te komen en de waarheid te leren kennen. Als God Zijn waarheid over de

sabbatdag openbaart, moeten de mensen kiezen of zij zich zullen bekeren of hun eigen weg

zullen gaan, die in de kindertijd begon. De meeste mensen nemen de religieuze overtuigingen

over die ze van hun ouders hebben meegekregen. Zo wordt de misleiding van de ene op de

andere generatie doorgegeven. Als ú leert wat waar is, zult ú dan tot berouw komen en God

gaan gehoorzamen?

U moet met de Sabbat beginnen. Als u deze fundamentele waarheid van God tegen wil en

dank ontvangt, bent u niet genegen uzelf te vernederen en toe te geven dat u al die tijd misleid

bent geweest. Mits u bereid bent dat te doen, hoeft u niet op Gods genade te rekenen om de

Grote Verdrukking te overleven en in Zijn nieuwe wereld die dan volgt, voort te leven.

De wekelijkse Sabbat is op de zevende dag van de week en dat is al sinds de dagen van Adam

en Eva zo geweest. Net zoals de week aan de hand van de scheppingsweek op zeven dagen is

vastgesteld, bepaalde God in Zijn plan voor de mensheid dat deze 7.000 jaar zou omvatten.

Waar  de zevende dag - de Sabbat - Gods tijd is, zo zijn er 6.000 jaar voor de mens opzij gezet

om op zijn eigen manier te leven. Maar net zoals de zevende dag, behoren de laatste 1.000

jaar God toe.

Er zijn er maar weinigen die het verhaal geloven, dat God Noach in een nieuwe wereld

overbracht. We leven thans in een tijd dat mensen het zelfs nog moeilijker te geloven vinden,

dat God op het punt staat de mensheid in een nieuwe wereld te plaatsen, waar het Koninkrijk

van God alle naties zal regeren. En dat is nou precies wat er binnenkort staat te gebeuren.

Het Begin
Laten we proberen wat meer over de Sabbat te weten te komen. Om dat te kunnen, moeten we

bij het begin beginnen, waar het allemaal begon.”Alzo werden voltooid de hemel en de aarde

en al hun heer. Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij Gemaakt had,

rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij gemaakt had. En God zegende de

zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk, dat God

scheppende tot stand had gebracht” (Genesis 2:1-3).

Het zou iedereen duidelijk moeten zijn, dat God de zevende dag reserveerde door die

persoonlijk te heiligen. God deed dat voor geen enkele andere dag van de week. Geheiligd

betekent  voor heilig gebruik en doel terzijde zetten. Hij zette niet de zesde dag (vrijdag), of
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de eerste dag (zondag), voor een heilig gebruik en doel terzijde. Het was in het allereerste

begin dat God de zevende dag voor altijd afzonderde als een Sabbat voor de mensheid.

Merk verder op wat God zei over de instelling van de te registreren tijd. “En God zeide: Dat

er lichten zijn aan het uitspansel des hemels om scheiding te maken tussen de dag en de

nacht, en dat zij dienen tot aanwijzing [als beoordelings- of herkenningsteken van de tijd]

zowel van vaste tijden [Hebreeuws – ‘bepaalde, aangewezen tijden’] als van dagen en jaren”

(Genesis 1:14).

Het Hebreeuwse woord voor ‘seizoenen’ betekent ‘aangewezen tijden’, in die zin, zoals wij

het vandaag de dag over bepalingen of afspraken hebben. Tijd is exact. God maakte de

tijdaanwijzingen tot een berekenbare factor in ons leven. We kunnen, voor welk doel dan ook,

specifieke momenten in de tijdorde instellen of bepalen. Vanaf het prille begin van de

scheppingsweek stelde God de tijd in die Hij persoonlijk met de mensheid zou vastleggen. Dit

waren bepaalde, in voorschriften vastgelegde afspraken, die we samen met Hem moesten

nakomen. De wekelijkse Sabbat is een zo’n voorschrift waarvan God bepaalde, dat die nooit

zou veranderen. Elke zevende dag van de week wordt de mens geacht deze afspraak met God

na te komen.

God brengt dit punt in het bijbelboek Leviticus  nog eens onder ieders aandacht. “De HERE

sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: De feesttijden [Hebreeuws –

‘aangewezen tijden’] des HEREN , die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten [

Hebreeuws – ‘geboden bijeenkomst’], zijn mijn feesttijden[Hebreeuws – ‘aangewezen

tijden’]. Zes dagen mag arbeid verricht worden, maar op de zevende dag zal er een volkomen

sabbat zijn: een heilige samenkomst; generlei arbeid zult gij verrichten, het is een sabbat

voor de HERE in al uw woonplaatsen. Dit zijn de feesttijden [Hebreeuws – ‘aangewezen

tijden] des HEREN, heilige samenkomsten, die gij uitroepen zult op de daarvoor bepaalde tijd

[Hebreeuws – ‘aangewezen tijd’]. In de eerste maand, op de veertiende der maand, in de

avondschemering, is het pascha voor de HERE. En op de vijftiende dag [ een jaarlijkse heilige

dag] van deze maand is het feest [dit woord betekent ‘feest’ in het Hebreeuws] der

ongezuurde broden voor de HERE, zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten” Leviticus

23:1-6).

De meeste mensen van het traditionele christendom hebben getracht dit gebod over de

zevendedagsabbat af te schaffen. Zij maken geen aanmerkingen op negen van de tien

geboden, maar hebben wel geprobeerd van het vierde gebod af te komen, dat zegt: “Gedenk

de sabbatdag, dat gij die heiligt” (Exodus 20:8). Zelfs als er een paar verzen later staat:

“Want in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is,
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en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de HERE de sabbatdag en heiligde die”

((Exodus 20:11). Toch heeft de mens gepoogd andere dagen voor heilig gebruik en doel af te

zonderen. Maar God zei, dat de viering van de Sabbat een altoosdurend verbond is! (Exodus

31:16).

Het Levitische systeem, met al zijn ceremonieën en offers, werd door Jezus Christus

veranderd van waar gewoonlijk naar wordt verwezen als oudtestamentische tijden, in

nieuwtestamentische tijden. Maar gedurende die tijdsperiode is de wet van God als vervat in

de Tien Geboden, nooit veranderd.

De apostelen en de nieuwtestamentische Kerk vierden de zevendedagsabbat en de jaarlijkse

Sabbatten. De apostel Paulus onderwees zo’n dertig jaar na de dood van Jezus Christus het

belang voor Gods gelovigen om de Sabbat te onderhouden.

“ Want Hij heeft ergens van de zevende dag aldus gesproken: En God rustte op de zevende

dag van al zijn werken” Hebreeën 4:4). Paulus legde uit dat Israël geweigerd had naar Gods

onderricht te luisteren en daartoe ook niet in staat was, omdat ze het geloof misten, dat

mogelijk wordt gemaakt door het ontvangen van Gods Geest. Paulus toonde in feite aan, dat

er een speciale dag was gereserveerd waarop de mens naar Gods Woord kon luisteren - Zijn

onderricht. “stelt Hij wederom een dag vast [ God stelde die vast – en 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).

Paulus ging verder met zijn uitleg aan de Kerk. “Er blijft dus een sabbatsrust [ Grieks woord

– ‘Sabbatismos’ – het onderhouden van de Sabbat] voor het volk van God. Want wie tot zijn

rust is ingegaan [in Gods wekelijkse Sabbatsrust], is ook zelf tot rust gekomen [het opgeven

van zijn eigen vleselijk levenswijze door ernaar te streven Gods weg te bewandelen] van zijn

werken, evenals God van de zijne [ op dezelfde wijze als God rustte aan het begin van de

zevende dag]. (Hebreeën 4:9-10).

Gods Sabbatten, zowel wekelijks als jaarlijks, vormen een identificatie, een kenteken van

Gods volk, omdat zij die alleen kennen en in geest en waarheid onderhouden, zoals Hij

gebiedt.

“Heiligt mijn sabbatten, dan zullen deze een teken zijn tussen Mij en u, opdat gij weet, dat Ik,

de HERE, uw God ben”  (Ezechiël 20:20). Als u God wilt leren kennen, dan is er de Sabbat

om mee te beginnen!
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Pascha
Zoals we net hebben behandeld, openbaart de wekelijkse Sabbat een fundamenteel overzicht

van Gods plan, dat een tijdsspanne van 7.000 jaar beslaat. Dat plan is verder met de jaarlijkse

vieringen, die God als aangewezen tijden heeft vastgesteld, uitgebreid en verheerlijkt.

Leviticus 23 bevat alle door God aangewezen tijden die Hij de mens gegeven heeft. De

jaarlijkse vieringen beginnen met het Pascha. “In de eerste maand, op de veertiende dag der

maand, in de avondschemering, is het pascha voor de HERE” (Leviticus 23:5).

De jaarlijkse viering moet ieder jaar als een nagedachtenis worden gehouden. Het is geen

jaarlijkse Sabbat, maar deze dag is van vitaal belang omdat hij het begin van Gods plan voor

de redding van de mensheid vormt. We kunnen niet met de rest van de betekenis van het plan

van God verdergaan, als we niet eerst de vervulling van  deze dag in ons leven aannemen.

Velen zijn bekend met het verhaal van de uittocht uit Egypte. Het was in die tijd dat God het

voorschrift op de naleving van het Pascha aan de Israëlieten schonk. “En de HERE zeide tot

Mozes en tot Aäron in het land Egypte: Deze maand zal u het begin der maanden zijn; 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,

familiesgewijs, een stuk kleinvee per gezin. Maar indien een gezin te klein is voor een stuk

kleinvee, dan zullen hij en de naaste buurman van zijn gezin er een nemen, naar het aantal

personen; gij zult bij het stuk kleinvee rekenen met ieders behoefte. Een gaaf mannelijk,

éénjarig stuk kleinvee [symbolisch voor Jezus Christus die zonder zonden was (1Petrus 1:18-

19)] moet gij nemen; gij kunt dit nemen van de schapen of van de geiten” (Exodus 12: 1-5).

“Vervolgens zal men van het bloed nemen en dit strijken aan de beide deurposten en de

bovendorpel, aan die huizen, waarin men het eet” (Exodus 12:7).

“Want ik zal in deze nacht het land Egypte doortrekken en alle eerstgeborenen, zowel van

mens als dier, in het land Egypte slaan en aan alle goden van Egypte zal Ik gerichten oefenen,

Ik, de HERE. En het bloed zal u dienen als een teken aan de huizen, waar gij zijt, en wanneer

Ik het bloed zie, dan ga Ik u voorbij. Aldus zal er geen verdervende plaag onder u zijn,

wanneer Ik het land Egypte sla” (Exodus 12:12-13). Dit beeldt uit wat Jezus Christus voor de

mensheid zou vervullen. Hij is ons Pascha en door zijn bloed kunnen we van de straf der

zonde, die de eeuwige dood inhoudt, worden gered. “Want het loon, dat de zonde geeft, is de

dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here”

(Romeinen 6:23).
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Jezus Christus, de zoon van God, het Lam van God, was Gods Pascha-offer dat Hij aan de

mensheid schonk waardoor we van de dood kunnen worden gereed. Dit is het punt waar we

met Gods reddingsplan moeten beginnen. Het begint allemaal met Jezus Christus. Iedereen

van ons moet de doodstraf voor onze zonden onder ogen zien, tenzij we het offer van Jezus

Christus aanvaarden om ze uit ons midden weg te doen. Alleen het bloed van Christus in onze

plaats kan die straf tenietdoen. Dit is Gods Pascha voor ons. “Daarom, gelijk door één mens

de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle

mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben” (Romeinen 5:12).

Het Pascha is het begin van Gods plan van redding. Onze zonden moeten ons vergeven

worden om een relatie met God de Vader aan te kunnen gaan. Alleen door berouw en de doop

kunnen, we met het proces aanvangen om van de invloed van onze zelfzuchtige menselijke

natuur en de macht van satan bevrijd te worden, die de mens vanwege de zonde in donkerheid

en misleiding gevangen houdt. Dit is Gods plan van bevrijding uit het geestelijk Egypte. “Hij

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” (Kolossenzen 1:13-

14).

De Kerk viert deze jaarlijkse herdenking van de dood van Jezus Christus op dezelfde wijze als

Christus dit zijn discipelen meegaf te doen. Dat was op de Pascha-avond nadat Hij zijn laatste

avondmaal met hen had genuttigd.

De apostel Paulus gaf over deze viering onderricht. “Want zelf heb ik bij overlevering van de

Here ontvangen, wat ik u weder overgeleverd heb [hoe het Pascha te vieren], dat de Here

Jezus in de nacht waarin Hij werd overgeleverd [die van het Pascha], een brood nam, de

dankzegging uitsprak, het brak en zeide: Dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn

gedachtenis [zij moesten dit elk jaar tijdens het Pascha doen]. Evenzo ook de beker, nadat de

maaltijd afgelopen was, en Hij zeide: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doet

dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de

beker drinkt [een jaarlijkse viering], verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt” (1

Korintiërs 11:23-26).

Ongezuurde Broden
Als we eenmaal het Pascha hebben ontvangen, het offer van Jezus Christus, die de straf voor

onze zonden betaalt, kunnen we met Gods plan verdergaan. Het volgende in de lijn van

jaarlijkse vieringen waaraan we ons moeten wijden, is het Feest der Ongezuurde Broden.
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“En op de vijftiende dag van deze maand is het feest der ongezuurde broeden voor de HERE,

zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten. Op de eerste dag zult gij een heilige

samenkomst hebben; dan zult gij generlei slaafse arbeid verrichten. Gij zult de HERE een

vuuroffer brengen gedurende zeven dagen; op de zevende dag zal er een heilige samenkomst

zijn; generlei slaafse arbeid zult gij verrichten” (Leviticus 23:6-8).

Het Feest der Ongezuurde Broden heeft twee jaarlijkse Sabbatten. De eerste en de zevende

dag zijn jaarlijkse heilige dagen. Deze gehele periode van ‘aangewezen tijd’ duurt een week.

Tijdens deze feestweek moeten we ongezuurd brood eten. In die tijdsperiode mogen we niets

wat gegist is in onze huizen hebben en dienen we ons te onthouden van het eten van

meelproducten die gist bevatten.

De viering symboliseert dat gist opblaast, net zoals trots opblaast. Gist staat symbool voor

zonde. Het is een uiting van trots tegen de wetten van God. Liever dan Gods wil in ons leven

tot uiting te brengen, leven we zoals het ons belieft.

Nadat we zijn gedoopt en onze zonden vergeven zijn, staan we aan het begin van de

verandering van onze levens. Anders dan het traditionele christendom leert, moeten we ons

niet langer ophouden op de weg waarop we zonder meer vergeving van onze zonden zouden

ontvangen, maar moeten we veranderen door een nieuw schepsel (Grieks – creatie), in God te

worden. We mogen niet op dezelfde weg doorgaan als die we voor onze doop gewend waren

te gaan, ofschoon we dezelfde aard en hetzelfde karakter behouden, waartegen we ons hele

verdere leven weerstand moeten bieden.

Paulus corrigeerde de Korintiërs in een zaak die twee mensen in hun midden betrof, die voor

het oog van de Kerk met hun ongehoorzaamheid te koop liepen. De Kerk bereidde zich voor

op de viering van het Pascha en het Feest der Ongezuurde Broden, dus nam Paulus de

gelegenheid te baat hen op hun fouten te wijzen.

“Uw roem deugt niet. Weet gij niet, dat een weinig zuurdeeg het gehele deeg zuur maakt?

[Hun zonden inzake het vergoelijken van ongehoorzaamheid aan God werd met gist

vergeleken dat, als het niet werd aangepakt, zich door de hele Kerk zou verspreiden.]  Doet

het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn [Zij moesten zich van de zonde

ontdoen en een nieuwe levenswijze gaan voeren]; gij zijt immers ongezuurd. [Zij waren in

hun leven niet volledig van de zonde bevrijd. Mensen zullen altijd met gist (zonde),

geconfronteerd worden, maar men moet zich daarvan ontdoen als hij wordt geopenbaard. Hier

wordt dan ook gesproken over het feit, dat zij het Feest der Ongezuurde Broden vierden en

alle gegiste producten voor deze tijd hadden weggedaan – “gij zijt immers ongezuurd”.] Want

ons paaslam is geslacht: Christus. Laten wij derhalve feest vieren [Paulus vertelde hun hoe
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zij het Feest der Ongezuurde Broden moesten houden, zodat deze les zich in hun leven zou

voortzetten], niet met oud zuurdeeg [niet onze oude levenswijze van ongehoorzaamheid en

zonde], noch met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van

reinheid en waarheid” [met afwezigheid van de zonde in ware gehoorzaamheid jegens God

zijn levensweg bewandelen] (1Korintiërws 5:6-8).

Alhoewel degenen in het traditionele christendom leren, dat de wetten van het Oude

Testament zijn afgeschaft, mag het duidelijk zijn, dat ze niet zijn weggedaan, omdat de

oudtestamentische Kerk de wekelijkse Sabbat hield. Verder is het uit het voorbeeld van

Paulus’ onderricht duidelijk dat de Kerk eveneens de jaarlijkse Sabbatten vierde.

Gehoorzaamheid aan God in deze zaken, was voor de Kerk een normale manier van leven.

Verschillende verslagen weerspiegelen die waarheid van het begin tot het einde in de Schrift.

Het Nieuwe Testament is niet op dezelfde manier als het Oude Testament geschreven, toen

Israël de wet van God ontving. De nieuwtestamentische tijd houdt een getuigenis in van de

wijze waarop de Kerk naar de wet van God trachtte te leven. Het is geen poging mensen van

de rechtsgeldigheid van Gods wet te overtuigen.

Het Feest der Ongezuurde Broden leert ons dat wanneer onze zonden door het bloed van

Jezus Christus vergeven zijn, we met een reis uit het geestelijk Egypte beginnen – weg van de

zonde en slavernij, die onze levens in hun greep houden. We moeten met een proces van

verandering aanvangen, met een nieuwe manier van leven. Als de Schriften van bekering

spreken, betekent het dat we van onze oude wegen van de menselijke, vleselijke natuur

moeten veranderen en een nieuwe weg van rechtvaardigheid volgens Gods leefwijze moeten

inslaan.

De Kerken in de wereld blijven in gebreke deze waarheid uit te dragen. In plaats daarvan

leren ze, dat we door het offer van Jezus Christus en de afschaffing van de wet, onder de

genade vallen. Zij geloven dat genade derhalve niets met Gods wet uitstaande heeft.

“Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneme? [Als

de wet is afgeschaft door genade, moeten we dan zelfs meer gaan zondigen, zodat Gods

genade in ons leven kan toenemen?] Volstrekt niet! Immers, hoe zullen wij, die der zonde

gestorven zijn, daarin  nog leven? Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt

zijn [Grieks – volledig ondergedompeld in water], in zijn dood gedoopt zijn? Wij dan met

Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door

de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Want indien wij

samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn (met hetgeen

gelijk is) aan zijn opstanding [Een deel van Gods plan bestaat eruit, ons door dit fysieke
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bestaan heen te loodsen, door een volledige verandering in ons leven tot stand te brengen, dat

rechtvaardig karakter in ons voortbrengt, zodat ons in een opstanding eeuwig leven kan

worden gegeven]; dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het

lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde

zouden zijn” (Romeinen 6:1-6).

Het is dus niet waar dat de wet van God is afgeschaft, maar dat de oude mens der zonde moet

worden weggedaan. We moeten uit het watergraf van de doop oprijzen en als een nieuw

schepsel (Grieks – schepping), een nieuw leven in God gaan leiden, net zoals Paulus de

Efeziërs te kennen geeft “dat gi,j 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).

Om uit het geestelijke Egypte te komen en ongezuurd in ons leven te worden, betekent een

levenslange strijd. Zoals Paulus in Romeinen 7 uitlegde, vindt er een constante strijd tegen de

vleselijke menselijke gezindheid in ons plaats. Deze fase van Gods plan laat ons echter het

begin van een nieuw proces zien, waarin we van slavernij worden bevrijd, als we de

handschoen opnemen en de strijd tegen de zonde aangaan. We moeten tegen onze menselijke

natuur strijden en ernaar streven, volgens Gods ware weg van rechtvaardigheid te leven.

Pinksteren
De volgende stap in Gods reddingsplan wordt uitgebeeld in de betekenis van Pinksteren. In

het Grieks betekent Pinksteren tot ‘vijftig tellen’. Het tijdstip om deze aangewezen tijd met

God te houden, kan alleen worden vastgesteld als we het Pascha en het Feest der Ongezuurde

Broden begrijpen en vieren. God vertelt ons heel nauwkeurig en gedetailleerd, wanneer we

met tellen moeten beginnen. Dat vindt vanaf een tijdsperiode binnen het Feest der

Ongezuurde Broden plaats, zodat we kunnen weten wanneer we voor Hem moeten

samenkomen. Het Pinksterverhaal is een magnifiek en geweldig verhaal. God bracht de

kinderen van Israël uit Egypte en leidde hen door de woestijn naar de berg Sinaï, waar Hij hun

op de Pinksterdag zijn wet in de vorm van de Tien Geboden gaf. Maar de hele geschiedenis

van de Israëlieten getuigt ervan, dat zij de wet niet konden houden. Vleselijke, menselijke

wezens als wij, zijn niet in staat de rechtvaardigheid van Gods wetten te houden of te

onderhouden. Zelfs tot op deze dag, is er een stam van Israël, die bekend staat als Juda en

waarnaar in het algemeen wordt verwezen als het Joodse volk, die dit bevestigt. Het allerbeste
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waartoe de mens op eigen kracht in staat is, komt in de levensloop van het Joodse volk tot

uiting. Geen van de andere stammen van Israël hield zich zo aan de wet als de stam Juda. Alle

andere kwamen lang voor Juda tegen God in opstand.

Het beste menselijke voorbeeld van trouw aan Gods wetten, is te vinden bij het Joodse volk.

Maar Christus zag zichzelf aangevallen door het Joodse volk. Alhoewel het de schijn had dat

zij zich aan de wet van de God van het Oude Testament hielden, werd hiermede geopenbaard,

dat zij Hem en Zijn wegen niet begrepen.

Als dat wel het geval was geweest, zouden zij Jezus Christus wiens eerste verschijning in het

vlees was om als het Lam Gods de rol van het Pascha te vervullen, als de Messias hebben

erkend. In hun blindheid weigerde het Joodse volk echter het onderricht en de voorschriften,

die van de Zoon van God tot hen kwamen.

De getuigenis inzake hun levenshouding en die van alle Israëlieten, is, dat de mensheid uit

zichzelf niet in staat is volgens de wegen en wet van God te leven. Pinksteren openbaart wat

er in hun leven ontbreekt – waarom ze het onderricht van het Oude Testament niet begrepen

hebben en de Messias toen Hij bijna 2.000 jaar geleden tot hen kwam en sprak, niet erkenden.

Het boek Handelingen onthult het belang van Pinksteren in het plan van God. Nadat Jezus

Christus stierf en weer was opgewekt, verscheen Hij aan Zijn discipelen. Hier volgt het

verhaal bij de inleiding van het boek Handelingen.

“Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Teofilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren,

tot de dag dat Hij werd opgenomen, nadat Hij aan de apostelen, die Hij had uitgekozen, door

de heilige Geest zijn bevelen had gegeven; aan wie Hij zichzelf ook na zijn lijden met vele

kentekenen levend heeft vertoond, veertig dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende

over al wat het Koninkrijk Gods betreft” (Handelingen 1:1-3). Het Evangelie – goed nieuws –

dat Jezus Christus Zijn discipelen onderwees, ging over het Koninkrijk van God. Naarmate

we verdergaan met Gods plan,  zullen we ons daarin meer gaan verdiepen.

“En terwijl Hij met hen aanzat, gebood Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven

wachten op de belofte van de Vader, die gij (zeide Hij) van mij gehoord hebt. Want Johannes

doopte met water, maar gij zult met de heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze.

Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen Hem en zeiden: Here, herstelt gij in deze tijd

het koningschap voor Israël?” (Handelingen 1:4-6). De discipelen begrepen niet dat Jezus

Christus de eerste keer kwam om het Pascha te vervullen en dat het nog bijna 2.000 jaar zou

duren voordat het Koninkrijk van God zou komen. Zij dachten dat Hij de profetie zou gaan

vervullen door het Koninkrijk al in die tijd naar hen toe te brengen.
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“Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of de gelegenheden te weten, waarover de

Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft, maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de

Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en

Samaria en tot het uiterste der aarde” (Handelingen 1:7-8).

De komst van Gods Koninkrijk naar de aarde  was niet voor hun tijd bestemd, maar zoals dit

boekje heeft aangetoond, openbaarde God aan de Kerk, dat dit bestemd was voor onze tijd.

Die komst is nog maar een hele korte tijd van ons verwijderd.

Maar wat de dag van Pinksteren aangaat, maakte Jezus de discipelen duidelijk dat zij in

Jeruzalem moesten blijven tot zij de belofte van Gods Geest hadden ontvangen. Meer hierover

en de uitstorting van de Heilige Geest op de discipelen, valt te lezen in Handelingen 2. Terwijl

velen van deze grootse gebeurtenis op de Pinksterdag getuige waren en overtuigd raakten van

Petrus’ woorden en die van de anderen, vroegen zij wat zij vervolgens moesten doen. “En

Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus

Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen”

(Handelingen 2:38).

Alhoewel Gods wetten op de Pinksterdag aan de Israëlieten was gegeven, openbaarde God de

mensheid dat Zijn levenswijze niet alleen door menselijke inspanningen kan worden geleid,

maar door de kracht van Zijn Geest in hen. Dat is het wat er aan de kinderen van Israël

ontbreekt en wat de mensen die op de aarde wonen missen, behalve degenen in de ware Kerk

van God, die door de Vader geroepen zijn om Zijn waarheid te begrijpen. Gods woord en

levenswijze is een geestelijke aangelegenheid en men moet die geest eerst ontvangen om

Gods ware wil te begrijpen. Anders blijft de mens alleen de mogelijkheid over Zijn woord in

de Schrift te lezen en met zijn eigen ideeën en overtuigingen over God en Jezus Christus op

de proppen te komen. Dat is dan ook de reden waarom er zoveel religies in de wereld bestaan,

die in hun leer allemaal aan elkaar tegenstrijdig zijn. Er bestaat maar een ware Kerk en een

waarheid – één levenswijze die van God afkomstig is.

Eerstelingen
Er wordt nog een ander aspect van Gods plan in de dag van Pinksteren geopenbaard. Het

wordt ook het Feest der Eerstelingen genoemd.

“Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: Wanneer gij komt in het land dat Ik u geef, en de

oogst daarvan binnenhaalt, dan zult gij de eerstelingsgarve van uw oogst naar de priester

brengen, en hij zal de garve [symbolisch voor Jezus Christus, die voor ons na zijn opstanding
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voor God verschijnt] voor het aangezicht des HEREN bewegen, opdat gij welgevallig zijt;

daags na de sabbat zal de priester die bewegen” (Leviticus 23:10-11).

God heeft dit landbouwkundig voorbeeld inzake de oogst gebruikt om een ander gedeelte van

Zijn plan van redding voor de mensheid te onthullen, De eerste lente-oogst openbaart de

eerste oogst van zielen (levens), van de mensheid. Deze vroege oogst is in het verhaal van

Pinksteren of het Feest der Eerstelingen vervat. De veel grotere herfstoogst zal later in een

andere periode van heilige dagen worden uitgelegd.

Degenen in de eerste opstanding, die bij de terugkeer van Jezus Christus met Hem naar de

aarde komen, worden eerstelingen van God genoemd, de eerste vroege oogst van levens die

redding verkrijgt. Zelfs naar Jezus Christus wordt als onderdeel van deze eerste oogst

verwezen. “Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen

zijn” (1 Korintiërs 15:20). Christus is eigenlijk de eerste van alle eerstelingen. Maar

gedurende de afgelopen 6.000 jaar maken allen die geroepen zijn (met name tijdens de

afgelopen 2.000 jaar van de Kerk), een relatie met God aan te gaan, deel uit van de eerste

oogst van levens om eeuwig leven te ontvangen. Zij zijn als eerste uit het midden der

mensheid geroepen. Degenen die God gedurende de afgelopen 6.000 jaar van de aarde heeft

losgekocht en die met Jezus Christus in het Koninkrijk van God komen, worden als volgt

beschreven. “Dezen zijn het, die zich niet met vrouwen hebben bevlekt, want zij zijn

maagdelijk [in geestelijke zin]. 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 14:4).

Paulus sprak over hetzelfde toen hij zei: “Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als

eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst” (1 Korintiërs 15:23).

Nadat het garfoffer was aangeboden, gingen de Israëlieten verder met hun eerste lente-oogst,

die naar Pinksteren voerde. Leviticus 23 vervolgt met de uitleg dat Pinksteren een heilige

samenkomst voor Gods volk is - een jaarlijkse Sabbat.

Trompettenfeest
Gods jaarlijkse Sabbatten gaan verder met de openbaring van Gods plan. Alhoewel er veel

meer over valt te leren, zullen de overige heilige dagen worden behandeld door de aandacht

meer op het uitgangspunt en hun betekenis te vestigen.

“En de HERE sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten: In de zevende maand, op de eerste

der maand, zult gij een rustdag hebben, aangekondigd door bazuingeschal, een heilige
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samenkomst” (Leviticus 23:23-24). Deze jaarlijkse Sabbat is de volgende in de volgorde van

Gods plan.

Het Trompettenfeest valt in de herfst van het jaar. Het openbaart een spannende tijd voor ons,

omdat het betrekking heeft op de tweede komst van Jezus Christus, niet als een lam, maar als

een koning die op aarde zal regeren. Dat is de tijd waarin u nu leeft!  Na 6.000 jaar menselijk

zelfbestuur staat de wereld op het punt van een dramatische verandering. Zij zal geregeerd

gaan worden door het Koninkrijk van God, met Jezus Christus als Koning der koningen.

“Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen [degenen die

de afgelopen 6.000 jaar in het geloof gestorven zijn], opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de

andere (mensen), die geen hoop hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en

opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem [zij

zullen allemaal met Jezus Christus terugkeren als Hij komt]. Want dit zeggen wij u met een

woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren [degenen die in de

Kerk zijn, Gods Geest hebben, die in hen woont en als eersteling zijn geroepen], zullen in

geen geval de ontslapenen voorgaan [Grieks – voorrang hebben boven], want de Here zelf zal

op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods,

nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan;

daarna zullen wij, levenden [de levenden in de Kerk, die als eersten geroepen zijn], die

achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here

tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met Hem wezen” (1 Tessalonicenzen 4:13-17).

Paulus beschrijft hetzelfde feit aan de Korintische Kerk. “in een ondeelbaar ogenblik, bij de

laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt

worden en wij zullen veranderd worden” (1 Korintiërs 15:52). Dit is het moment waarop alle

eerstelingen worden opgewekt. Bijna alle eerstelingen zijn dood, maar worden dan tot eeuwig

leven opgewekt. De paar eerstelingen die nu nog leven, worden dan eveneens opgewekt -

veranderd van sterfelijke in onsterfelijke geestelijke wezens.

Alle eerstelingen die gedurende de afgelopen 6.000 jaar geroepen zijn, worden opgewekt op

de dag dat de laatste trompet, de zevende trompet van het zevende zegel weerklinkt. “En de

zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel zeggende: Het

koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als

koning heersen tot in alle eeuwigheden” (Openbaring 11:15). Dit is de dag dat Jezus Christus

komt om over alle naties op aarde te gaan regeren.

De wederkomst van Jezus Christus zal aan alle oorlogen een einde maken. De mens heeft

getracht dit tot stand te brengen, maar heeft hierin jammerlijk gefaald. Het standbeeld in de
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tuin van de Verenigde Naties, dat afbeeldt wat de mens heeft overgehad om een einde aan alle

oorlogen te maken, staat model voor de profetie, die door Jezus Christus zal worden vervuld.

“En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natiën. Dan zullen zij

hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen

een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren” (Jesaja 2:4).

Op de dag dat de zevende trompet schalt, keert Jezus Christus terug om een eind aan de

oorlog  te maken. Wanner Hij terugkomt, zal Hij de legers vernietigen die tijdens de Grote

Verdrukking zowat al het leven op aarde hebben verwoest. “En ik zag de hemel geopend, en

zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt

vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd

waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf. En Hij

was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam is genoemd: het Woord

Gods. En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit

en smetteloos fijn linnen. En uit zijn mond komt een scherp zwaard om daarmede de heidenen

te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de

wijn der gramschap van de toorn Gods, des Almachtigen. En Hij heeft op zijn kleed en op zijn

dij geschreven de naam: KONING DER KONINGEN EN HERE DER HEERSCHAREN”

(Openbaring 19:11-16).

Grote Verzoendag
“En de HERE sprak tot Mozes: Maar op de tiende van die zevende maand is de Verzoendag;

een heilige samenkomst zult gij hebben en gij zult u verootmoedigen [een tijd van vasten en

nederigheid voor God] 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).

Deze jaarlijkse Sabbat beeldt het totale verloop van Pascha tot en met het Trompettenfeest uit.

Christus zal op die tijd op aarde zijn, maar ieder menselijk wezen moet nog steeds dezelfde

weg afleggen als degenen die in de eerste 6.000 jaar geroepen zijn. De Grote Verzoendag

beeldt het hele proces van verzoening met God uit – met God verenigd te zijn. Iedereen moet

in overeenstemming en eensgezind naderen – verzoend met God. Het begint met Pascha en

de verzoening met God de Vader door het bloed van Jezus Christus. We moeten berouw

hebben, uit het geestelijk Egypte (de zonde) komen, gedoopt worden en Gods Geest

ontvangen. Als we geestelijk groeien en onze aard en ons karakter overwinnen, kan God onze
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denkwijze gaan veranderen (Romeinen 12:1-2), en ons in overeenstemming en harmonie met

Zijn enige ware levensweg brengen. Nadat iemand dit traject met succes heeft doorlopen, kan

men volledig met God verzoend worden door een verandering van sterfelijk in onsterfelijk,

van fysiek naar geestelijk en het Koninkrijk van God beërven.

Het Koninkrijk van God is de Familie van God. Het is samengesteld uit geestelijke wezens,

die eens fysiek waren. Zij zullen in alle eeuwigheid in Zijn Familie met God verzoend zijn.

Deze dag beeldt eveneens de tijd uit waarop de satan uit de aanwezigheid van God en de mens

zal zijn verwijderd. Ook dat maakt deel uit van Gods plan om verzoening op aarde te brengen.

Loofhuttenfeest
De behandeling van deze heilige dag vindt eveneens in de vorm van een samenvatting plaats,

die de betekenis van deze feesttijd op fundamentele wijze verklaart. Leviticus 23 vervolgt met

de jaarlijkse heilige dagen en beschrijft een laatste viering die acht dagen duurt. De eerste

zeven dagen worden het Loofhuttenfeest genoemd, terwijl de eerste dag een jaarlijkse Sabbat

is. Deze zevendaagse periode wordt gevolgd door een viering op de aansluitende achtste dag,

die ook een jaarlijkse Sabbat is – de laatste in de openbaring in het plan van God. Deze wordt

de Laatste Grote Dag genoemd

Zoals de wekelijkse Sabbat de laatste 1.000 jaar van het 7.000-jarig plan van God uitbeeldt,

vestigt het Loofhuttenfeest de aandacht op dezelfde tijdsperiode. Deze tijd zal binnenkort zijn

beslag op aarde krijgen. Iedereen die de grote eindtijdverdrukking overleeft, zal in de nieuwe

wereld verder leven. In die laatste 1.000 jaar zal ieder mens op aarde door één regering

worden bestuurd. Het is de regering van God, het Koninkrijk van God, dat gedurende die tijd

alle naties zal besturen.

Van deze tijd wordt in Openbaring 20 gewag gemaakt. Zoals in Openbaring 19 wordt

weergegeven, vangt Hij na de wederkomst van Jezus Christus als Koning der koningen aan.

Het is een tijd waarin de satan niet langer actief is en niet langer over de macht beschikt om

de naties te misleiden (behoudens een korte tijd aan het eind van die 1.000 jaar).

“En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten

in zijn hand; en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond

hem duizend jarn [maakt deel uit van de Grote Verzoendag], en hij wierp hem in de afgrond

[een plaats van gevangenschap] en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren

niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moest hij voor

een korte tijd worden losgelaten. En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel
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werd hun gegeven [de eerstelingen van Pinksteren]; en (ik zag) de zielen van hen, die

onthoofd waren (‘afgesneden’ van de wereld vanwege hun roeping) om het getuigenis van

Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en

die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden [Het merkteken

of kenteken van de Kerk is de Sabbat en openbaart wat wij geloven (voorhoofd) en wanneer

wij met betrekking tot Gods Sabbatten al dan niet werken (handen). Het merkteken van het

beest wordt geopenbaard door de zondagsviering]; en zij [de eerstelingen] werden weder

levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. De overige doden werden

niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding [De

eerste opstanding verwijst naar de eerstelingen die als eerste in Gods plan van redding zijn

opgewekt]. Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de

tweede dood geen macht [Allen die in de eerste opstanding zijn, is als geestelijke wezens

eeuwig leven geschonken], maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen

met Hem als koningen heersen [die] duizend jaren [Deze zelfde leden die als eersten in het

Koninkrijk van God zijn opgewekt, zullen met Jezus Christus over de naties op aarde

regeren]” (Openbaring 20:1-6).

Er valt nog veel meer over de betekenis van het Loofhuttenfeest te vermelden, maar het

vorengaande zal u helpen het beginsel van dit gedeelte van Gods plan te begrijpen.

De Laatste Grote Dag
De achtste dag, die volgt op het Loofhuttenfeest, wordt per traditie de Laatste Grote Dag

genoemd. Het is de zevende en jaarlijkse Sabbat. Het is een boeiende en opwindende

openbaring in het plan van God. Zoals de eerste lente-oogst van eerstelingen met Pinksteren

wordt afgebeeld, komt de veel grotere herfstoogst in het Loofhuttenfeest en de Laatste Grote

Dag tot uitdrukking, als de rest van de mensheid redding wordt aangeboden.

De Laatste Grote Dag geeft de tijd van een groot oordeel weer, dat volgt op het 7.000-jarig

plan van God. Het is een oordeelsperiode die een tijdsspanne van 100 jaar beslaat

“De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren”

(Openbaring 20:5). Wie zijn de ‘overige doden’? We hebben eerder al uitleg gegeven over de

eerste opstanding, die aan het eind van de 6.000-jarige periode plaatsvond en degenen die

daarvan deel uitmaken. Dat voert ons naar de ‘overige doden’. Zij vormen de onmetelijke

meerderheid van de mensheid, die tot op dit moment ooit heeft geleefd en gestorven is. Dat

zijn de vele en nog eens vele miljarden die hun hele leven zijn misleid en omtrent het plan van
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God en de bedoeling daarvan in onwetendheid leefden. Voor hen is nu de tijd aangebroken

om voor de tweede maal tot fysiek leven te worden opgewekt. Lees in dit verband het

navolgende vers. “Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen

heeft de tweede dood geen macht” (Openbaring 20:6). De eerstelingen hebben reeds eeuwig

leven ontvangen. Zij zijn geestelijke wezens in de Familie van God en kunnen nooit meer

sterven.

Niemand is ooit in de hemel geweest (behalve Jezus Christus), of in een plaats van eeuwige

pijniging. De mensen zijn gewoon dood geweest – wedergekeerd tot stof. Maar God heeft de

macht om weer nieuw leven te schenken.

“En ik zag een grote witte troon [de tijd voor het oordeel van de grote witte troon – de laatste

grote dag der mensheid] en Hem, die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en

de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, de groten en

de kleinen, staande voor de troon [Allen die ooit hebben geleefd en gestorven zijn, zullen op

dat moment zijn opgewekt – zij die in de vergetelheid zijn geraakt en zij die in de

geschiedschrijving zijn vastgelegd], en er werden boeken geopend [De boeken van de Bijbel

zijn nu voor iedereen geopend om te begrijpen - met Gods Geest]. En nog een ander boek

werd geopend, het (boek) des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen

in de boeken geschreven stond, naar hun werken [Nu is de tijd voor oordeel aangebroken.

Ieder persoon moet kiezen of hij al dan niet Gods wegen wenst te bewandelen]. En de zee gaf

de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk [Grieks – het graf] gaven de doden,

die in haar waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken [aan het eind van de

100 jaren]. En de dood en het dodenrijk [Grieks – het graf] werden in de poel des vuurs

geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden werd

geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs”

(Openbaring 20:11-15).

Iedereen zal in de gelegenheid worden gesteld voor Gods levenswijze te kiezen en tot het eind

van de 100-jarige periode in rechtvaardigheid te groeien. Tegen die tijd kan iedereen deel

gaan uitmaken van de Familie van God – het Koninkrijk van God. Degenen die dat niet

willen, zullen dan voor de tweede keer sterven – de dood tot in alle eeuwigheid. Dat is de

geschiedenis van de Laatste Grote Dag.


