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GODS TWEE GETUIGEN

Met grote bezorgdheid en een bezwaard gemoed ben ik begonnen
een tweede boek te schrijven. Mijn eerste boek 'de Geprofeteerde
Eindtijd' werd ongeveer anderhalf jaar geleden gepubliceerd. Het
werd in meer dan 100 landen uitgegeven. Dat boek beschreef de
geprofeteerde eindtijdverwoesting die op het punt staat over deze
aarde te komen. Het voorspelt Wereldoorlog III en de val van de
Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw Zeeland, GrootBrittannië en een groot deel van West Europa. Sommige van deze
gebeurtenissen en andere geprofeteerde conflicten zullen verder
in dit boek meer gedetailleerd besproken worden, alhoewel zij
niet de hoofdzaak van dit boek uitmaken.
Er bestaan veel fictie boeken en films over apocalyptische
gebeurtenissen die tot een massale vernietiging op aarde leiden.
Als oorzaak voor deze vernietiging worden gewoonlijk menselijk
falen, natuurrampen en soms ook een buitenaardse invasie
genoemd. Dit Non-fictie boek openbaart een combinatie van deze
drie gebeurtenissen, die tot een enorme vernietiging van het
grootste deel van deze aarde en haar bevolking, zullen leiden.
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Het valt mij niet makkelijk dit te schrijven, en het zal niet
makkelijk zijn om te lezen. Misschien komt u niet eens verder
dan de eerste pagina's van dit boek, om tot de conclusie te komen
dat dit té vergezocht is om verder te lezen. Toch is dit de
waarheid! En u bent het aan uzelf en uw geliefden verplicht dit
alles uitvoerig te overwegen!
Interviews
De uitgever van mijn eerste boek organiseerde interviews voor
me in de gehele Verenigde Staten. Deze interviews begonnen in
september 2004. Ik vermeld dit omdat er door al deze interviews
een rode draad liep die u zal helpen de noodzaak voor dit tweede
boek te begrijpen. De eindtijdgebeurtenissen die bij de opening
van het Zevende zegel tot de Grote Verdrukking zullen leiden,
zijn reeds begonnen. Dit alles werd reeds in De Geprofeteerde
Eindtijd, alsook in de interviews behandeld.
Begrijpelijkerwijze viel het degenen die mij interviewden
moeilijk om te geloven dat deze wereld op het punt staat een tijd
van verwoesting in te gaan, die uiteindelijk een einde zal maken
aan 6.000 jaar menselijke regering - menselijk zelfbestuur. Een
van de meest voorkomende vragen of opinies was: "waarom zou
iemand u nu wél geloven en zovelen vóór u niet, die door de
tijden heen voorspellingen over de eindtijd of het einde van de
wereld hebben gedaan? Het antwoord is tweeledig en werd reeds
ten dele in het eerste boek gegeven.
Voordat het eerste antwoord gegeven wordt, moet u zich
realiseren dat zich tegen het einde van deze serie interviews één
fase van deze eindtijdgebeurtenissen reeds volop aan het
voltrekken was (De meeste van deze interviews kunt u
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beluisteren op een website die aan het einde van dit hoofdstuk
vermeld wordt).
In december 2004 werden verschillende landen door een
Tsunami getroffen, die in de Indische Oceaan ontstond. Deze
richtte een enorme verwoesting aan en eiste naar schatting meer
dan 225.000 mensenlevens. De VN schatte dat als gevolg van
deze Tsunami meer dan vijf miljoen mensen ontheemd raakten.
Deze Tsunami, die door een onderzeese aardbeving werd
veroorzaakt, was de op één na krachtigste die ooit in de
geschiedenis geregistreerd werd. Zij werd gevolgd door een
wereldwijde toename in frequentie en kracht van aardbevingen.
De Verenigde Staten maakten een jaar door waarin alle records
betreffende orkanen verbroken werden, zowel in aantal als
omvang. 2005 kende het grootste aantal geregistreerde tropische
stormen. Nog nooit werden de letters van het Griekse alfabet
gebruikt om stormen te benoemen, maar zelfs nu in december is
orkaan Ypsilon reeds de vijfde storm die naar een letter uit het
Griekse alfabet werd genoemd. Het voorbije jaar registreerde
men het grootste aantal orkanen (en tevens het grootste aantal
categorie 5 orkanen) ooit. In augustus bracht orkaan Katrina de
grootste verwoesting teweeg, die ooit in de VS door een
natuurramp veroorzaakt werd. Hierbij werden sommige gedeelten
van New Orleans vrijwel weggevaagd. De verwoesting was zó
groot dat er niet genoeg tijd zal zijn om haar weer op te bouwen
voordat dit menselijk tijdperk ten einde loopt.
Vanuit een ander perspectief bekeken: per seizoen krijgen
gemiddeld 10 stormen een naam: in 2005 waren dat er 26. Het
gemiddelde aantal orkanen is 6, maar 2005 telde er 14. Het
gemiddelde aantal zware orkanen is 2, maar 2005 had er 7.
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Vervolgens werd Noord Pakistan in oktober van dat jaar door
een krachtige aardbeving getroffen, waarvan de bijkomende
vernietigende effecten tot in India reikten. Als gevolg hiervan
verloren meer dan 80.000 mensen het leven en werden ongeveer
2.5 miljoen mensen dakloos.
Maar voordat dit alles gebeurde, betwijfelden vele interviewers
de geloofwaardigheid van wat er in De Geprofeteerde Eindtijd
geschreven stond. Tijdens deze interviews werd hun verteld dat
deze gebeurtenissen zouden gaan plaatsvinden en dat zij de
komende 4 jaar verder in kracht en omvang zouden toenemen. De
vraag die hierop gesteld werd was "Zijn er niet altijd
aardbevingen en andere vernietigende natuurkrachten geweest,
die vele mensenlevens hebben gekost?" Ja! Maar waar het om
draait is het antwoord op de vraag "Waarom zou iemand deze
geloven?"
Inderdaad zijn er door alle tijden heen natuurrampen geweest
die op grote verwoesting en verlies van mensenlevens uitliepen.
Het grote verschil is dat we nu aan het begin van de
slotgebeurtenissen staan, die aan het einde van dit tijdperk hun
hoogtepunt bereiken - dit is het einde van het zelfbestuur van de
mens op aarde.
Het bewijs voor de geloofwaardigheid van mijn eerste boek, en
nu ook dit boek, ligt in de timing van de verwoestingen die
volgen, en wel precies zoals het boek ze beschrijft.
God gaf het voorbeeld van een vrouw in barensnood, om ons
te tonen hoe deze gebeurtenissen zich zullen ontplooien. Aan het
begin van de bevalling liggen de contracties verder uit elkaar en
zijn ze niet zo intens, maar naarmate de tijd tussen de contracties
afneemt, neemt ook de hevigheid ervan toe. Zo verloopt nu
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eenmaal het pijnlijke proces van een bevalling, en dat vormt een
deel van het bewijs van wat hier geschreven staat.
De gebeurtenissen waar we getuige van geweest zijn, sinds de
interviews van een jaar geleden, zullen slechts in omvang en
frequentie toenemen, totdat we het laatste stadium bereiken. Dit
laatste stadium wordt de Grote Verdrukking genoemd, waarvan
geprofeteerd is dat zij drie en een half jaar zal duren. Dit laatste
stadium begint met de verwoesting van één derde van de
Verenigde Staten - gevolgd door Wereldoorlog III.
Waarin verschilt nu de inhoud van wat ik in deze twee boeken
over de eindtijd te zeggen heb met wat anderen hierover gezegd
hebben? De vraag die u zich dient te stellen is: "Wie heeft er ooit,
zoals in deze twee boeken het geval is, alle dingen zo in detail
beschreven?"
Door de eeuwen heen waren mensen getuige van
natuurrampen en voorspelden zij dat de Bijbelse profetische
eindtijd aangebroken was. Maar altijd zat men fout. De Bijbel
maakt uitvoerig gewag van zulke tijden, en als een logische
gevolg hiervan hebben zulke 'religieuze' mensen dergelijke
voorspellingen gedaan. Het grote verschil is dat het nu waar is!
We bevinden ons nu in de eindtijd.
Vandaag de dag doen mensen nog steeds dezelfde
voorspellingen die reeds eeuwenlang door anderen gemaakt
werden, alleen hebben ze het dit keer 'toevallig' wel bij het juiste
eind dat dit de eindtijd is. Door de omvang van de rampzalige
gebeurtenissen die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden is
er een opvallende toename in de populariteit en interesse voor
eindtijdvoorspellingen ontstaan en bestaat er een groeiende
bereidheid onder 'religieuze types' om zulke voorspellingen te
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doen. Maar ze trekken allemaal de verkeerde conclusies, op één
toevallige waarheid na: dit is de eindtijd.
Dit soort van voorspellers zal in aantal toenemen naarmate de
rampzalige gebeurtenissen zich opstapelen, en zij zullen velen
misleiden. Het is makkelijk om 'mee op de kar te springen' (wat
typisch is voor conformisten, meelopers en opportunisten). Zij
zullen bij elke rampzalige gebeurtenis beweren dat er sprake is
van een speciale religieuze betekenis - nadat de feiten eenmaal
hebben plaatsgevonden. Maar wie stelt er voor al deze dingen een
tijdskader vast en geeft meer en meer details naarmate dit alles
escaleert? Wie zet dit allemaal op een rij zodat men kan begrijpen
wat er gebeurt en waarom? En wie informeert de mensen van
tevoren over wat de Verenigde Staten te wachten staat als het
Zevende Zegel van het boek Openbaring eenmaal geopend is?
Een voorbeeld van verfoeilijk religieus opportunisme zijn de
beweringen van sommigen dat New Orleans door een orkaan
verwoest werd omdat God haar voor haar zondige wandel wou
straffen. Weer anderen beweren dat deze Gods bestraffing van de
VS was voor de bezetting van Irak. Anderen komen weer tot de
conclusie dat het een specifiek teken was van het begin van de
eindtijd. Al deze mensen zijn religieuze opportunisten die in niets
verschillen van de opportunisten uit vervlogen tijden.
De bewering dat datgene wat New Orleans overkwam "een
teken" is, ligt dichter bij de waarheid, maar het is nog steeds fout.
De tragedie van New Orleans is geen specifiek teken. Het is
slechts een onderdeel van het algehele beeld van "een vrouw in
barensnood". De verwoesting van New Orleans is geen op
zichzelf staand bijbels teken, en het wordt ook niet dusdanig als
zijnde een teken van de eindtijd door God vermeld.
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Het teken van een vrouw in barensnood houdt een veelvoud
van natuurrampen en terroristische aanslagen in, die qua omvang
en intensiteit zullen blijven toenemen. Afzonderlijk zijn ze niet
van betekenis, maar bij elkaar opgeteld zijn ze dat wel! Nog veel
meer specifieke gebeurtenissen zullen volgen, en vele daarvan
zullen meer uitgebreid in de volgende hoofdstukken beschreven
worden. Een van deze gebeurtenissen werd reeds ten dele
vermeld - de vernietiging van één derde van de Verenigde Staten.
Het Antwoord
Nogmaals, de rode draad die door de interviews heen liep was
"Waarom zou iemand meer geloof hechten aan u dan aan
anderen?". En inderdaad, waarom zou men geloven wat er in dit
boek geschreven staat?
Daar gaat het om! Mensen kunnen deze dingen niet geloven
zonder bewijs. Daarom heeft God ervoor gekozen om de
eindtijdgebeurtenissen op Zijn specifieke manier te openbaren.
Door de eeuwen heen zijn de mensen over God belogen. Dit
onderwerp zal in het volgende hoofdstuk behandeld worden. Niet
alle religies van de wereld kunnen gelijk hebben over God. Ze
kunnen niet allemaal waar zijn. De juiste omschrijving van
'waarheid' laat overduidelijk weten dat slechts één ding waar kan
zijn. Slechts één weg kan Gods weg zijn. Dit is een groot
dilemma voor de mens.
Als de Katholieken het bij het rechte eind hebben met wat zij
leren, dan zitten alle Protestanten fout. Als één Protestantse
groepering in het bijzonder gelijk heeft, dan zitten de
Katholieken fout, evenals alle andere Protestantse groeperingen.
Als het Judaïsme waar is, is het gehele Christendom vals. En als
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de Islam waar is, dan zijn het Joodse en Christelijke geloof vals.
Slechts één weg en één waarheid kan authentiek zijn! Ziet u het
dilemma?
Zelfs in Christus' tijd was het zo; als de Farizeeërs juist waren,
dan zaten de Sadduceeërs fout en vice versa. Maar Jezus maakte
klaar en duidelijk dat ze het allebei bij het verkeerde eind hadden.
Alleen God kan de waarheid aan het licht brengen. Wij
bevinden ons nu in de tijd dat God dit gaat doen! Na 6.000 jaar
gaat God één wereldorde op aarde brengen, zonder verdere
bemoeienis van menselijk zelfbestuur. God is bezig, door het
proces van eindtijd gebeurtenissen, de gehele wereld onder één
regering te brengen, met maar één ware religie. God verkondigt
dat deze nieuwe wereldwijde regering 1.000 jaar zal duren, en dat
er daarna nog veel grotere veranderingen volgen.
Zoals ik in de interviews liet weten, verwacht ik niet dat
iemand dit nu zal geloven. Binnen luttele jaren zullen meer en
meer mensen gaan geloven wat God aan het doen is, en wat Hij
op aarde laat gebeuren. De overgang van de ene wereld naar de
andere zal niet gemakkelijk tot stand komen. Het is te vergelijken
met een vrouw in barensnood, vlak voor de geboorte van haar
kind. Gedurende de eindtijd zullen mensen anders gaan denken
omdat zij Gods bewijs voor hun eigen ogen ontvouwd zullen zien
worden. Dit boek openbaart en verkondigt dat bewijs: de tijd zal
het onthullen!
God begint nu met een onderscheid te maken tussen datgene
wat Zijn waarheid is en alles wat vals is in de wereld. Wanneer
alles is volbracht zal alleen de waarheid overeind blijven staan.
Alle leugens en leugenaars zullen worden ontmaskerd en aan de
kaak worden gesteld.
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Het antwoord is dus dat de meeste mensen het niet geloven en
dat ook niet kunnen, maar allen die overleven zullen uiteindelijk
geloven wat God over deze eindtijd zegt, omdat alles wat waar is
te zijner tijd onthuld zal worden - en wel op zeer korte termijn.
Zoals in mijn eerste boek beschreven staat, zullen de meeste
mensen zich tegen de waarheid verzetten en het merendeel van
hen tot de dood toe. De waarheid is dat uiteindelijk in de
Verenigde Staten alleen al meer dan 250 miljoen mensen zullen
sterven. Uw hoop om dit alles te overleven zal voor een groot
gedeelte afhankelijk zijn van uw reactie op de waarheid, wanneer
God begint te openbaren wie Hij wel en wie Hij niet is. Alleen
door gehoor te geven aan God en u 'waarlijk' tot Hem te keren,
kunt u hopen op Zijn genade en tussenkomst om u te helpen.
Dus, wat gaat u doen als de toestand in de wereld verslechterd
en catastrofale gebeurtenissen elkaar steeds sneller opvolgen en
in intensiteit toenemen? De dag komt snel nabij dat u zult
schreeuwen om antwoorden! U kunt deze antwoorden nu al
ontvangen.
Een Tweeledig Antwoord
Waarom zou ook maar iemand geloven wat in beide boeken
geschreven staat? Nogmaals, het antwoord is tweeledig. Het
antwoord ligt niet in gesproken of geschreven beweringen, omdat
woorden op zich geen geloofwaardig bewijs van de waarheid
zijn. Alles wat de mens over God geschreven heeft bewijst niet
dat het de waarheid is. Alleen God Zelf kan bewijzen wat de
waarheid is, door wat Hij gezegd heeft ook exact zo tot stand te
brengen. Alleen de komende jaren kunnen bewijzen of deze twee
boeken waar én van God zijn. Indien er niets gebeurt, dan kunt u
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met zekerheid vaststellen dat dit alles totale fictie is. Maar, als
alles blijft gebeuren zoals het beschreven is, dan hebt u veel te
vrezen. De mens heeft veel te vrezen, omdat God bekend heeft
gemaakt dat we nu aan het begin gekomen zijn van de meest
catastrofale tijd in de gehele menselijke geschiedenis. De God
van Abraham verkondigt dat er nooit een tijd geweest is als deze
die nu komen gaat, en dat er ook nooit weer zo'n tijd zal zijn.
Dus nogmaals, het eerste antwoord is dat mensen niet in staat
zijn om te geloven wat hier geschreven staat totdat ze het
toenemende bewijs van "een vrouw in barensnood" beginnen te
onderkennen - dat de verwoestingen in omvang en frequentie
blijven toenemen. Alleen dan kunnen mensen werkelijk gaan
geloven wat er om hen heen gebeurt. Dat is één van de
hoofdredenen waarom deze boeken geschreven zijn, opdat
mensen wanneer ze deze dingen zien gebeuren gehoor kunnen
beginnen te geven aan de enige Grote Schepper God.
Het tweede deel van dit tweeledige antwoord zal op een
gelijkaardige manier komen. Men zal gaan geloven wat hier
geschreven staat, als God op nog krachtigere wijze begint te
openbaren wat de waarheid is door Zijn twee eindtijdgetuigen Zijn twee eindtijdprofeten. Dit boek, en dit hoofdstuk in het
bijzonder, is geschreven om het begin van die openbaring van
God aan te kondigen.
Deze twee getuigen van God, die beschreven staan in het boek
Openbaring, zullen hun werk gedurende de laatste drie en een
half jaar van hun leven doen. Dit is dezelfde periode als de laatste
Grote Verdrukking, die over de gehele wereld zal komen. Die
periode begint met de verwoesting van één derde van de
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Verenigde Staten! Meer hierover wordt verder in dit boek
beschreven.
De verhalen in de Bijbel zijn naar waarheid opgetekend, maar
dat betekent nog niet dat de mensen deze ook geloven. En hoewel
zelfs deze twee boeken de waarheid vertellen, betekent dat nog
niet dat men die zal geloven. De overgrote meerderheid van
degenen die het eerste boek gelezen hebben, gelooft nóg niet wat
daarin geschreven staat. Sommigen geloven het ten dele, en
anderen hebben zich een "eerst zien en dan geloven" houding
aangemeten. Dat is zeer begrijpelijk, omdat zij bewijzen nodig
hebben. God zal hun overduidelijke bewijzen geven.
Hoeveel mensen geloven vandaag de dag eigenlijk nog het
verhaal van Noach en de zondvloed? Vele zogenaamde religieuze
geleerden geloven zelfs niet dat dit echt gebeurd is. Zij geloven
dat het een 'aardig verhaal' is, vol symboliek, waaruit
waardevolle lessen vallen te trekken. Waarom gelooft men het
niet? De algemene reactie is 'Waar is het bewijs?' Het is louter
een kwestie van geloof om het verhaal van de zondvloed aan te
nemen, omdat er geen sterk tastbaar bewijs voor bestaat. Daarom
geloven de meeste mensen dan ook niet in een letterlijke vloed.
Als u in de dagen van Noach geleefd zou hebben, zou u het
wel geloofd hebben. Uiteindelijk geloofde de hele wereld in die
tijd wat God door middel van Noach gezegd had. Het kostte hem
en zijn familie 120 jaar om de Ark te bouwen. Er zijn maar
weinigen die geloven dat zo'n schip door één enkele familie in
zo'n korte tijd gebouwd kon worden, laat staan dat de ark het
aantal dieren zou kunnen herbergen, dat beschreven wordt. Maar
degenen die in die tijd in die streek leefden, waren getuige van dit
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project. Uiteindelijk, toen de wateren begonnen te stijgen,
begonnen zij te geloven wat God hen door Noach gezegd had.
Zoveel van wat in de Bijbel geschreven staat, is op deze
manier door mensen ontvangen. Men wil bewijzen, krachtige
bewijzen! En dat is wat God dan ook zal geven - een laatste
getuigenis aan de mensheid.
We zijn in de eindtijd beland. Net zoals in de tijd van Noach
kunnen we stellen dat de regens reeds begonnen zijn, en het
water spoedig zal beginnen te stijgen. De eindtijdgebeurtenissen
zullen steeds meer verwoesting teweeg brengen en in aantal
toenemen. En uiteindelijk zullen we ons als het ware temidden
van het rijzende water bevinden, wanneer de laatste drie en een
half jaar van de Grote Verdrukking aanbreken.
Gods Twee Eindtijdgetuigen
Gedurende de gehele 6.000 jarige geschiedenis van de mens op
aarde heeft God Zijn profeten uitgezonden om de mensheid Zijn
wegen te verkondigen, evenals de noodzaak om zich van hun
eigen wegen te bekeren en zich tot Hem te keren. Maar de mens
is zo vervuld van hoogmoed en koppigheid, dat hij grotendeels
niet naar God geluisterd heeft, of zich tot Zijn wegen bekeerd
heeft. Vanaf het begin der tijden heeft slechts een heel, heel klein
aantal mensen aan God gehoor gegeven.
Een samenvatting van de geschiedenis van de mensheid is dat
zij niet naar God wil luisteren. In de wetenschap dat de mens niet
naar Hem zou luisteren heeft God Zijn profeten gestuurd, niet
alleen om hen aan te manen zich tot Hem te keren (zich te
bekeren van hun wegen), maar ook om hen te laten weten dat
ongehoorzaamheid aan hun Schepper consequenties zou hebben.
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God zond profeten met specifieke boodschappen over wat er met
de mens zou gebeuren indien zij niet zouden luisteren.
Gedurende zes millennia heeft God geduld gehad met de mens
en zijn weigerachtige houding om naar Hem, via Zijn profeten, te
luisteren. Dit heeft er alles mee te maken waarom God nogmaals
- voor de laatste keer - twee profeten op de meest krachtdadige
wijze ooit, de wereld in stuurt.
De beginperiode van de Kerk kende enige profeten, maar deze
werden naar de Kerk gestuurd en niet naar de wereld. Johannes,
die het boek Openbaring schreef, werd niet naar de wereld
gezonden met de profetieën die hij schreef. Jezus Christus is de
profeet van God waarvan in de Geschriften sprake is, en waarlijk,
als Zoon van God is er geen zoals Hij. Wat de andere profeten
onder de mensen betreft, moeten we meer dan 2.500 jaar
teruggaan in de tijd, om diegenen te vinden door wie God op
zulke grootse wijze werkte. U zult zien dat van alle grote en
kleine profeten van het Oude Testament, de meeste naar de naties
van Juda of Israël (of beide), werden gezonden en niet naar de
wereld.
Een van de meest opmerkelijke tijden waarin God grote macht
aan een profeet gaf, was iets meer dan 3.000 jaar geleden, toen
Hij Mozes riep en opleidde om de Israëlieten uit Egypte te leiden.
Die tijd kenmerkte het begin van een nieuwe fase in Gods plan,
om met een fysieke natie te gaan werken. Op dat moment
verkoos God om Zich op grootsere wijze dan voorheen aan een
gedeelte van de mensheid te gaan openbaren.
Het is belangrijk u het verhaal van Mozes begrijpt, zodat u de
omvang kunt bevatten van wat God door Zijn eindtijdprofeten zal
verrichten. Deze twee profeten zullen tot de wereld gezonden
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worden! Tot nu toe is er nooit een tijd geweest waarin God zoveel
macht en kracht aan Zijn profeten gegeven heeft dan aan deze
twee om zoveel te vervullen, laat staan op zo'n wereldomvattende
schaal. Deze twee getuigen zullen veruit de meest
ontzagwekkende profeten zijn, die God ooit in de 6.000 jaar van
de menselijke geschiedenis gebruikt heeft.
Mozes was begrijpelijkerwijze bezorgd dat de Israëlieten hem
niet zouden geloven. Daarom vroeg hij aan God: "Wie zal ik
zeggen dat mij tot hen gezonden heeft?" God antwoordde
eenvoudigweg: "Zeg hen: Ik Ben heeft mij tot u gezonden". Maar
God droeg Mozes op de Israëlieten zelfs meer te vertellen. Hij
gaf de volgende instructies:
"Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: de Heere, de God van
uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaak, en de God
van Jakob heeft mij tot u gezonden." (Exodus 3:15)
Mozes moest de Israëlieten en zelfs Farao nuchter en zakelijk
toespreken. Het was niet Mozes' verantwoordelijkheid om dit te
bewijzen: dat was Gods verantwoordelijkheid. God toonde de
Israëlieten en Egyptenaren dat Mozes Zijn dienaar en Zijn profeet
was, door te vervullen wat Hij door hem verkondigd had.
Merk op dat God niet de gave van genezing gebruikte, of
andere mirakels verrichtte om de Israëlieten uit Egypte te
verlossen. Ook in de eindtijd zal Hij zulke tekenen niet gebruiken
om te openbaren waar en met wie Hij werkt. Sommigen geloven
dat God in de eindtijd zulke tekenen zal gebruiken om Zijn Kerk
en Zijn dienaren te openbaren. Dit is niet waar. Net zoals God
Israël en Egypte vernederde in de dagen van Mozes, zal Hij dit
ook in de eindtijd doen. De gehele wereld zal vernederd worden
door de macht van de Almachtige God.
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Dit wonder van God, de uittocht van een hele natie uit Egypte,
bracht een golf van angst in de wereld teweeg. God zal nogmaals
de mensheid laten zien wat de gevolgen van opstandigheid tegen
Hem zijn. De Almachtige God gaat 6.000 jaar van menselijk
zelfbestuur op aarde beëindigen.
Wat God door middel van Mozes deed is kleinschalig in
vergelijking met wat Hij zal doen door Zijn twee
eindtijdprofeten, ook de Twee Getuigen genoemd. Hopelijk zult u
het grote belang van wat in dit boek geschreven staat, en wat er
op het punt staat te gebeuren, gaan inzien.
Het Belang van Twee Getuigen
God zal de macht en het aanzien van Zijn twee eindtijdprofeten
doen toenemen, zoals Hij nog nooit eerder met één van Zijn
profeten heeft gedaan. Bijna een derde van de Bijbel bestaat uit
profetieën van God en bijna 80% van die profetieën hebben
betrekking op deze eindtijd.
De hoofdmoot van de taak van deze twee getuigen speelt zich
tijdens de laatste drie en een half jaar van deze eindtijd af - de
meest gewichtige tijd in de gehele menselijke geschiedenis. Dit
laatste tijdperk vormt het hoogtepunt van Gods reddingsplan, dat
zijn toppunt bereikt tijdens deze overgangsperiode van het ene
tijdperk in het andere. Wanneer deze periode achter de rug zal
zijn, zal dit goed nieuws voor de hele aarde en de gehele
mensheid betekenen. De overgangsperiode zal echter afgrijselijk
zijn!
Het merendeel van de profetieën die door de profeten uit lang
vervlogen tijden worden gegeven, inclusief Jezus Christus'
profetieën, zijn voor onze tijd bestemd. De oude profeten zouden
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deze eindtijdprofetieën niet in vervulling zien gaan. Mozes,
Koning David, Jesaja, Jeremiah en Ezechiël maakten de
vervulling van deze profetieën niet mee. Zelfs Daniël, aan wie
God heel specifieke profetieën betreffende de eindtijd gaf, zag
deze profetieën niet in vervulling gaan.
Nadat Daniël de profetieën had opgetekend die God hem
gegeven had, vroeg hij God naar hun betekenis. Lees wat God
Daniël vertelde over datgene was hij juist had neergeschreven:
"En Hij zeide, 'Gaat uws weegs Daniël, want deze woorden zijn
verzegeld tot de tijd van het einde." (Daniël 12:9)
Daarom is deze tijd zo belangrijk in de hele menselijke
geschiedenis, omdat deze profetieën voor onze tijd zijn: voor nu!
In deze tijd zal God alle dingen in vervulling doen gaan, die door
al Zijn profeten van weleer opgetekend werden. Mede daarom
hecht God ook zoveel belang aan de openbaringen en het werk
van Zijn twee eindtijdprofeten. Deze twee mensen zullen de
hedendaagse betekenis geven van alle eindtijdprofetieën, en zij
zullen getuige zijn van de vervulling van alles wat de profeten
vanouds neergeschreven hebben.
Het werk van deze twee profeten zal machtig en
indrukwekkend zijn voor Gods aangezicht. Zij zullen de
instrumenten zijn om met macht en kracht God en Zijn waarheid
op aarde bekend te maken, en dit in een mate en omvang die de
wereld nog nooit heeft meegemaakt. Deze twee getuigen zullen
de betekenis van de profetieën verkondigen, die altijd voor de
mensheid verborgen zijn gebleven - profetieën die meer dan 25
procent van de Bijbel beslaan. Zij zullen verslag doen (getuigen)
van de geloofwaardigheid van Gods woord dat tijdens de
komende jaren aan de mensheid geopenbaard zal worden.
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Vervolgens zullen zij ook, evenals de rest van de wereld, getuige
zijn van de vervulling daarvan.
Hoe belangrijk zijn deze twee getuigen in Gods plan? Welk
belang hecht God aan hen en aan hun rol? Die vraag kan
gedeeltelijk worden beantwoord door iets van de symboliek te
begrijpen die God met betrekking tot hen heeft gegeven.
God de Vader en Jezus Christus inspireerden de profeet
Johannes het boek Openbaring te schrijven. Johannes zag wat hij
schreef nooit in vervulling gaan, omdat het niet over zijn tijd
ging. Het begin van Openbaring gaat voornamelijk over de Kerk
van God die bijna 2.000 jaar zou blijven voortbestaan, tot in de
eindtijd. Johannes deed verslag over zeven Kerktijdperken die
gedurende deze periode zouden bestaan. Het ene tijdperk zou het
andere opvolgen, tot en met het laatste: Laodicea. De Kerk
bevindt zich nu in deze tijd, bijna aan het einde van dit tijdperk.
Laodicea is het laatste Kerktijdperk voor de wederkomst van
Jezus Christus die als Koning der Koningen, in Gods regering
over de aarde zal regeren. Het menselijk bestuur staat op het punt
beëindigd te worden.
In het eerste hoofdstuk van Openbaring beschrijft Johannes de
zeven Kerktijdperken symbolisch als zeven gouden kandelaars.
De symboliek hiervan is zeer belangrijk voor God, omdat zij over
Zijn Kerk gaat, die sinds de dag van Pinksteren in 31 AD heeft
voortbestaan, era na era tot in de eindtijd. De twee volgende
hoofdstukken gaan verder met de beschrijving van de unieke
kenmerken van elk tijdperk en de rol die elk van hen zou
vervullen.
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Verderop in het boek Openbaring geeft God nog meer
symbolische betekenissen, die het belang van Zijn twee getuigen
weergeven. Lees aandachtig wat God zegt:
"En ik zal mijn twee getuigen lastgeven om, met een zak bekleed
[symbool voor nederigheid], te profeteren twaalfhonderd en
zestig dagen lang. Dit zijn de twee olijfbomen en de twee
kandelaren die voor [Grieks - in Gods aanwezigheid] het
aangezicht van de Here der aarde staan [Grieks - aangesteld,
vastgelegd]." (Openbaring 11:3-4)
Een letterlijke vertaling van dit vers is als volgt "Dit zijn de
twee olijfbomen en de twee kandelaars die aangesteld zijn voor
Gods aangezicht, ten aanschouwen van de gehele aarde". Deze
twee mensen worden voorgesteld als twee kandelaars en twee
olijfbomen die God voor Zich heeft aangesteld om Zijn wil aan
de gehele wereld te openbaren.
De symboliek is van grote betekenis voor God. Zij beeldt uit
wat Hij door middel van Zijn twee eindtijdprofeten op aarde gaat
verwezenlijken. De symboliek van de Kerk en deze twee
getuigen staat ook opgetekend in Zacharia. Deze profetie in
Zacharia legt grote nadruk op de symboliek van de kandelaars die
de Kerk betreffen en de olijfbomen die Gods twee getuigen
voorstellen.
Zacharia werd uit een slaap wakker gemaakt door een engel,
die hem vroeg wat hij gezien had.
"Ik zie daar een kandelaar, geheel van goud, met een oliehouder
aan zijn top; hij heeft zeven lampen, en telkens zeven
toevoerbuizen voor de lampen erbovenop; en twee olijfbomen
steken boven hem uit, de ene rechts en de andere links van de
oliehouder." (Zacharia 4:2-3)
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Hier zien we dezelfde symboliek die aan Johannes over de
Kerktijdperken en de twee getuigen werd gegeven. Zacharia ging
door met vragen:
"Wat betekenen deze twee olijfbomen rechts en links van de
kandelaar? Andermaal nam ik het woord en vroeg hem: Wat
betekenen de twee olijftakken, die door twee gouden buizen het
goud van zich doen uitvloeien? En hij zeide tot mij: Weet gij niet,
wat zij betekenen? Ik antwoordde: Neen, mijn heer. Toen zeide
Hij: het zijn de twee gezalfden die vóór de Here der ganse aarde
staan." (Zacharia 4:11-14)
Deze profetie in Zacharia verklaart hetzelfde als wat uitgebreid
door Johannes in het boek Openbaring beschreven wordt. Deze
twee olijfbomen die naast de kandelaars staan die de
Kerktijdperken uitbeelden, symboliseren het belang, de omvang,
de macht en het gezag die het einde zullen bezegelen van bijna
tweeduizend jaar Kerkgeschiedenis en 6.000 jaar van menselijk
zelfbestuur. Gods twee gezalfden, Zijn twee getuigen - Zijn twee
profeten, zijn aangesteld om voor de gehele wereld getuigenis af
te leggen over de tot nu toe grootste fase in Zijn plan en doel
voor de mensheid. Dit is de profetische overgang van het ene
tijdperk in het andere; van menselijk zelfbestuur naar Gods
regering, van de eerste vruchten van Gods Kerk
naar de
effectieve komst van Zijn Koninkrijk.
De Volgende Stap
Met volle overtuiging en vertrouwen laat ik u nu duidelijk weten
wat God mij te kennen heeft gegeven. Ik moet na een
rechtstreekse openbaring van God verkondigen dat ik één van de
twee getuigen ben. De andere getuige zal gedurende de tijd van
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de Grote Verdrukking aan de wereld geopenbaard worden tijdens de laatste drie en een half jaar van het tijdperk van de
mens. Gedurende die periode zullen wij samen alles vervullen
wat God ons tot getuigenis aan de gehele wereld gegeven heeft.
Aan het einde zullen wij in de straten van Jeruzalem sterven om
ten slotte precies drie en een halve dag later te worden opgewekt
(Openbaring 11). De hele wereld zal via de televisie getuigen zijn
van deze opstanding. Op datzelfde moment zal Jezus Christus in
de hemelen boven de aarde verschijnen, wanneer Hij terugkeert
om de regering over de hele aarde op zich te nemen. Dit zal
verderop in dit boek uitgebreid uitgelegd worden.
Het is niet mijn taak om dit aan wie dan ook te bewijzen - dat
is aan God! Hij zal dit ook doen door Zijn grote kracht. Dit alles
gaat over God - Zijn plan, Zijn doel, Zijn wil, Zijn oordeel, Zijn
weg en Zijn waarheid. Mijn taak is om de dingen te zeggen zoals
ze zijn - op Gods aanwijzingen.
Ik moet, net zoals Mozes, zeggen "Ik Ben heeft mij tot u
gezonden". Jawel, de EEUWIGE God, de God van Abraham
heeft mij tot u gezonden. Ik moet duidelijk verkondigen dat ik
een eindtijdprofeet ben, een profeet van de God van Abraham.
Een profeet van de God van Abraham wordt zeer specifiek en
met een groot doel voor ogen gegeven. Het doel is om duidelijk
te maken dat dit boek niet met het oogmerk is geschreven om het
Judaïsme, het Christendom of de Islam voor te trekken, maar hen
alledrie terug te brengen naar de tijd van hun gemeenschappelijke
wortels. Eerst en vooral zal God zich tot de volgelingen van deze
religies richten. De rest van de mensheid zal Hij op een andere
manier aanpakken.
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God zal nu op zeer krachtdadige wijze gaan openbaren wat de
waarheid is en wat van Hem komt. God zal alles aan het licht
brengen wat vals is en niet van Hem afkomstig is.
Men is niet gewend naar een profeet te luisteren, omdat er
gedurende vele generaties geen profeet door God gestuurd is, tot
nu. Tot op heden zijn er eeuwenlang geen boodschappen van een
profeet vastgelegd. Men is het niet gewend, op de manier waarop
ik dat in dit boek doe, toegesproken te worden. God vleit of pleit
niet en probeert ook niet diplomatiek met gevoelens of
geloofsovertuigingen van anderen om te gaan. U bent het die zich
moet onderwerpen aan God. Alle verzet en opstand tegen God zal
gebroken worden. Met overgevoeligheid en zogenaamde
politieke correctheid houdt God zich niet bezig.
Dit is niet de tijd om God op de proef te stellen. Dit is niet de
tijd om Gods woord te negeren. Dit is niet de tijd om af te
wachten, ook al zullen de meeste dat, zo lang ze kunnen, wel
doen. Dit is niet de tijd om aan je eigen 'religieuze'
geloofsovertuigingen vast te houden. Dit is de machtige
waarheid. God heeft verkozen om in deze tijd de aarde te
veranderen. Dit is de tijd die Hij heeft uitgekozen om alle
regeringen en godsdiensten te verwijderen. Het tijdperk van de
mens loopt ten einde. Gods tijdperk is nu ophanden: NU!
Alles hangt van u af. Catastrofale eindtijdgebeurtenissen zullen
in vervulling gaan. U kunt door bekering oprecht gehoor geven
aan God, en uzelf voor Zijn genadetroon neerbuigen, want de
Almachtige God is een God van liefde. Hij is vol van mededogen
en genade voor hen die Zijn wegen zoeken. Alle andere wegen
veroorzaken lijden, pijn en onderdrukking in het leven. God wil
dat wij vrij van zonden zijn en dit is de tijd waarin die verlossing
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van de mens naderbij komt. Net zoals God het volk Israël
verloste van de verdrukking van de Egyptenaren, gaat Hij nu de
gehele mensheid verlossen van de verdrukking van menselijk
zelfbestuur en de slavernij die Satan ons oplegt. Hoe het ook zij,
ditmaal zal God alles op veel grotere schaal laten plaatsvinden.
Veel Stof tot Nadenken
Naarmate Gods profetieën zich ontvouwen door systematische
onthullingen en doordat zij letterlijk zullen plaatsvinden, zal de
wereld meer en meer in verwarring geraken. U hebt veel om te
overdenken en te overwegen terwijl u dit leest. Veel van dit alles
zal onwerkelijk lijken maar het zal de realiteit zijn.
De radio-interviews over het vorige boek 'De Geprofeteerde
Eindtijd' geven een goed beeld van de houding en de aard van de
mens. Hoe zou iemand ooit serieus alles kunnen geloven wat
daarin geschreven staat? De wereld wordt overspoeld met boeken
die alles bevatten wat de mens zich maar kan voorstellen. Wat het
onderwerp van uw interesse ook mag zijn, er is altijd wel iets
over geschreven. Mag het dan verwonderlijk heten dat de
mensheid zo sceptisch is geworden? Is het dan zo vreemd dat de
mens zo verward is, vooral als het om zoveel verschillende
ideeën gaat, die strijdig zijn met God?
Toekomstige interviews na de publicatie van dit boek zullen
zelfs een nog krachtigere boodschap bevatten en door nog meer
buitengewone gebeurtenissen gevolgd worden. God zal de
boodschap die deze beide boeken bevatten krachtig onder de
aandacht brengen. Het is als het spreekwoordelijke
mosterdzaadje. Dit begint klein maar wordt zeer groot. Er zullen
van dit boek niet veel exemplaren in de wereld verspreid worden.
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Maar de boodschap van het boek zal uitgaan en in kracht
toenemen, naarmate de gebeurtenissen in de wereld toenemen.
Het vermogen van de mens om zichzelf te vernietigen zal
teniet worden gedaan. De onderdrukking die mensen elkaar
aandoen zal een halt toegeroepen worden. Er zal een wereld van
ongekende vrede volgen. Kunt u zich een wereld zonder oorlog
en onderdrukking voorstellen? Een wereld waar mensen en
ondernemingen samenwerken in plaats van elkaar te
beconcurreren? Een wereld met één godsdienst, en één regering?
Een wereld waar iedereen in een regeringsfunctie rechtvaardig
handelt, in plaats van politiek te bedrijven en eigengewin na te
streven? Dat is het goede nieuws dat achter alle ellende die eerst
over deze aarde moet komen, ligt. Moge God die tijd
bespoedigen!
Een Laatste Zaak
Sommige interviews en ook talrijke binnengekomen reacties
gingen over een vraag die hier beantwoord dient te worden. Die
bezorgdheid betrof vooral de timing van de eindtijd. Dit
onderwerp werd op verschillende manieren benaderd maar het
kwam altijd neer op de vraagstelling: "Is het niet zo dat geen
mens de tijd, noch de ure kent van deze zaken?".
Nogmaals, de vraag werd op verscheidene manieren gesteld.
Sommigen hielden zich meer aan de feitelijke Bijbelse
verklaringen dan anderen, maar de meesten stelden deze vraag
als een simpel en algemeen feit. Waar sommigen dit oprecht naar
voren brachten, werd het door de meesten veeleer als argument
opgeworpen. Zij die deze verklaring als argument opwierpen
deden dit om mij als profeet in diskrediet te brengen. Want als ik
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Gods woord zou tegenspreken, hoe zou ik dan een profeet
kunnen zijn? Zij zouden gelijk hebben als zij werkelijk de
Bijbelse verklaringen waarnaar zij verwezen, zouden begrijpen.
Zij refereerden naar de gelegenheid dat Jezus Christus met de
discipelen in de omgeving van de tempel wandelde waarbij zij
het bouwwerk bewonderden. Jezus Christus sprak bij die
gelegenheid over een tijd dat de tempel afgebroken zou worden
en geen steen op de andere zou worden gelaten. Hij had het
echter niet over een fysieke tempel, die later vernietigd zou
worden, maar Hij verwees naar de geestelijke tempel - de Kerk die in de eindtijd ten gronde zou gaan.
De discipelen reageerden later op Christus' verklaring door
Hem een vraag te stellen,
"Toen Hij [Jezus Christus] op de Olijfberg gezeten was, kwamen
Zijn discipelen allen tot Hem en zeiden: 'Zeg ons wanneer zal dat
geschieden en wat is het teken van Uw komst en van de
voleinding van de wereld." (Mattheüs 24:3)
Dit wordt vaak vertaald als het 'einde van de wereld'. Het is
echter niet het einde van de wereld, maar slechts het einde van
een tijdperk - het tijdperk van de mens (zijn eerste 6.000 jaar op
aarde).
Jezus antwoordde door hen profetieën over de eindtijd te
geven. De meesten daarvan waren van toepassing op zaken die in
Gods eigen Kerk zouden plaatsvinden, maar ook met
overeenkomstige gebeurtenissen die in de wereld zouden
gebeuren. Zij vertoonden een fysieke gelijkenis met elkaar,
zonder evenwel hetzelfde te zijn. Het grootste gedeelte van het
verhaal wordt uitgebreider behandeld in 'De Geprofeteerde
Eindtijd'.
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Nadat Jezus Christus deze profetieën gegeven had, vervolgde
Hij met te zeggen:
"Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen
der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader
alleen." (Marcus 13:32)
Het antwoord dat de discipelen dus kregen was dat de timing
alleen gekend is door God de Vader. Dit wil niet zeggen dat God
de timing van deze gebeurtenissen niet op een later tijdstip zou
openbaren. Deze profetieën van Jezus Christus aangaande de
tekenen van het einde van dit tijdperk tonen juist aan dat deze
tekenen mettertijd duidelijk zouden worden, op zijn minst voor
diegenen aan wie God ze zou openbaren. Ook de
overeenkomstige profetieën die aan Johannes in het boek
Openbaring werden gegeven tonen ons dat de Zegels van
Openbaring eens zouden geopend worden. Zoals in het eerste
boek wordt aangehaald, zouden die Zegels door Jezus Christus
geopend worden. De timing voor de opening van de Zegels is
reeds door God de Vader aan Jezus Christus gegeven.
Zoals ook in het eerste boek werd behandeld is het Zevende
Zegel ook bij het schrijven van dit boek, nog niet geopend.
Wanneer dat Zegel geopend wordt, kunt u er zeker van zijn dat de
laatste definitieve verdrukking aangebroken is. God laat weten
dat die tijd drie en een half jaar zal duren. De profetieën tonen
aan dat na de opening van dit zegel een derde van de Verenigde
Staten vernietigd zal worden.
Bovendien zal God in de eindtijd grote macht aan Zijn twee
getuigen geven, om de werken uit te voeren die Hij hun
opgedragen heeft. Deze twee (en zij die hen kennen), kennen
exact de dag dat Jezus Christus zal wederkeren. Deze twee zullen
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het met zekerheid weten wanneer God hun deze macht geeft, en
vanaf die dag weten zij dat er nog exact drie en een half jaar
resten.
Sla acht op het volgende: "En Ik zal macht geven aan mijn
twee getuigen, en zij zullen profeteren duizend tweehonderd en
zestig dagen, gekleed in zakken."(Openbaring 11:3) De
symboliek van 'zakken' wordt gegeven omdat deze twee vervuld
zullen zijn van nederigheid. Wat hun te doen gegeven is, heeft
niets met henzelf te maken, maar met God en de openbaring van
Zijn plan. Zij zullen geen van hun daden opeisen als zijnde van
henzelf, noch zullen zij hoogmoedig of van trots vervuld zijn
door alle aandacht die naar hen uitgaat.
Dit vers toont duidelijk aan dat deze twee gezalfden van God
een bepaalde tijd krijgen om de hoofdmoot van hun taak te
vervullen. Zij kennen de exacte dag waarop Jezus Christus zal
wederkeren, omdat zij weten dat hun definitieve taak exact 1.260
dagen zal duren. En op die laatste dag zullen zij sterven.
"En wanneer zij [de twee getuigen] hun getuigenis zullen
voleindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt [Satan
door middel van zijn invloed op de mensen] hun oorlog aandoen
en het zal hen overwinnen en hen doden. En hun lijk zal liggen op
de straat der grote stad die geestelijk genaamd wordt Sodom en
Egypte, alwaar ook hun Here gekruisigd is [in Jeruzalem]. En uit
de volken en stammen en talen en natiën zijn er die hun lijk zien,
drie en een halve dag [via de televisie], en zij laten niet toe, dat
hun lijken in een graf worden bijgezet." (Openbaring 11:7-9)
Deze twee profeten van God zullen het werk dat God hun te
doen gegeven heeft voltooien, waarna zij gedood zullen worden
in de straten van Jeruzalem. Hun lichamen zullen drie en een
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halve dag in de straten van Jeruzalem blijven liggen, terwijl de
gehele wereld via de televisie toekijkt.
Dan gebeurt het onvoorstelbare. Velen in de wereld, die nog
steeds niet willen geloven dat zij zijn wie zij beweren te zijn,
zullen dan ruw wakker geschud worden. Want: indien zij langer
dan de drie en halve dag dood blijven liggen, dan kunnen zij niet
van God zijn.
"En na die drie en een halve dag voer een levensgeest uit
God in hen [de twee getuigen] en zij gingen op hun voeten staan
en grote vrees viel op allen, die hen aanschouwden. En zij
hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen: Klimt
hierheen op! En zij klommen naar de hemel op in een wolk, en
hun vijanden aanschouwden hen." (Openbaring 11:11-12)
Deze twee profeten van God worden ten aanschouwen van
allen die toekijken uit de dood opgewekt en stijgen ten hemel op
(binnen de atmosfeer van de aarde). Op ditzelfde tijdstip vindt er
een massale opstanding van de 144.000 plaats, die ook ten hemel
opstijgen, Jezus Christus tegemoet. De 144.000 zullen op
diezelfde dag met Jezus Christus terugkeren, nadat de zeven
laatste plagen op aarde uitgegoten zijn. Aan het begin van
diezelfde dag zal de wederkomst van Jezus Christus over de
gehele wereld zichtbaar worden.
Nogmaals, dit is fundamenteel, omdat tegen de tijd dat het
Zevende Zegel geopend wordt, Jezus Christus zeker de dag kent
dat Hij voor de tweede keer naar de aarde zal komen om de
leiding over alle regeringen op aarde in handen te nemen. Op
welk tijdstip de Vader de timing aan Jezus Christus bekend heeft
gemaakt, weten we niet. Maar wat we wel weten is dat wanneer
het Zevende Zegel eenmaal geopend is, er nog drie en een half
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jaar resten tot de wederkomst van Christus. Het uiteindelijke
werk van de twee getuigen begint op hetzelfde moment dat het
Zevende Zegel geopend wordt. Daarom weten zij ook precies de
dag van Christus' wederkomst.
Jawel, ik ken de timing der gebeurtenissen als de Zegels van
Openbaring geopend worden. Ik weet dat we ons in de eindtijd
bevinden en dat zes Zegels reeds geopend zijn. Ik weet exact op
welke dag het eerste Zegel geopend werd. Ik weet precies de dag
dat het Zesde Zegel geopend werd, zoals ik in een ander
hoofdstuk zal behandelen en de wereld zal geschokt en met
afschuw vervuld zijn op de dag dat het Zevende Zegel geopend
wordt.
God heeft Jezus Christus de timing voor de opening van de
zegels gegeven en op Zijn beurt heeft Jezus Christus de timing
aan mij doorgegeven. Wie deze woorden aanneemt kan die
kennis ook krijgen. Wanneer mensen verkiezen om onwetend te
blijven en Gods woord af te wijzen, zullen zij de consequenties
voor hun arrogantie en hoogmoed tegenover God moeten dragen.
De arrogantie en hoogmoed in de mens zal door God gebroken
worden. Zo'n houding verzet zich tegen Gods weg van vrede en
oprechte liefde, die de mens tegenover God en de medemens tot
uitdrukking zou moeten brengen.
Vaak halen mensen de woorden van Jezus Christus aan
"niemand weet van de dag, noch de ure" wanneer zij pogen om
dingen die zij niet begrijpen betreffende de timing van de
eindtijdgebeurtenissen onderuit te halen. Slechts een tiental jaar
geleden waren deze woorden waar, maar de omstandigheden zijn
nu veranderd. De aftelling naar de eindtijd is begonnen. Zij
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begon toen Jezus Christus de Zegels van Openbaring opende: het
eerste Zegel op 17 December 1994.
Het scepticisme dat uit deze interviews over 'De Geprofeteerde
Eindtijd' naar voren kwam valt zeker te begrijpen. Maar God gaat
nu beginnen dat scepticisme uit de wereld te helpen, vooral
wanneer het Zevende Zegel eenmaal geopend wordt. U kunt deze
interviews beluisteren op de volgende website: www.the-end.com
De mens is vandaag de dag niet gewend aan de manier waarop
God door Zijn profeten werkt. Men begrijpt de reden die er
achter zit niet, maar van één ding kunt u zeker zijn: "De Here
God doet geen ding, of Hij openbaart Zijn raad aan Zijn
knechten, de profeten." (Amos 3:7)

Hoofdstuk 2

HET BEDROG IN DE MENS

Een van de moeilijkste dingen voor de mens is toe te geven het
bij het verkeerde eind te hebben. De mens is van nature geneigd
om zichzelf in het gelijk te stellen. We houden over praktisch elk
onderwerp vast aan onze opinies en overtuigingen, alsof wij het
bij het rechte eind hebben en alle anderen, die het er niet mee
eens zijn, ongelijk hebben. Denk eens na. Is dat niet precies zoals
wij zijn?
Het maakt niet uit hoe je het ook draait of keert, overal zie je
mensen met meningsverschillen die het met elkaar oneens zijn.
God zegt "Elke weg van een mens is recht in zijn
ogen." (Spreuken 21:2) Zo is de menselijke natuur. Maar God
zegt de mens ook dat Hij alleen de ware motieven van het hart
kan onthullen - de ware geest van de menselijke natuur. Maar wie
trekt er zich werkelijk iets aan van wat God te zeggen heeft? De
mens is altijd vastberaden geweest om het leven op zijn eigen
manier te leven - zoals het hem bevalt; en is er van overtuigd dat
zijn keuzes en beslissingen de juiste zijn. Dit is een leugen. De
diepgewortelde drijfveer en natuur van de mens is gebaseerd op
trots en egoïsme - waarbij het 'ik' op de eerste plaats komt.
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Of de mens het nu leuk vindt of niet, de fundamentele natuur
van de mens is de oorzaak van de problemen die we ondervinden.
Zij is de oorzaak van conflicten, ruzie, jaloezie, wedijver, haat,
oorlog, stress en verdriet in ons leven. Mr. Herbert W. Armstrong,
een wijze man van God en een apostel uit de twintigste eeuw,
onderwees aan miljoenen dat er twee fundamentele manieren van
leven zijn. De ene is die van geven, de andere die van nemen.
Van nature leeft de mens volgens het principe van nemen.
Alleen wanneer de mens Gods hulp begint te zoeken, om zijn
eigen natuur te veranderen, kan hij de weg naar ware vrede
vinden. De mens kent nu eenmaal de weg tot vrede niet. Het
bewijs daarvoor is terug te vinden in de 6.000 jarige geschiedenis
van de mens en de met bloed doordrenkte aarde.
Het is een pijnlijke realiteit om te leren dat de wegen van de
mens doordrenkt zijn van misleiding en leugens. Deze waarheid
heeft een veel grotere negatieve impact op het menselijke leven
dan de meeste mensen beseffen of kunnen toegeven.
Ons leven staat bol van de vooroordelen. Vooroordelen zijn
moeilijk in onszelf te detecteren. We hebben er grote moeite mee
om ze toe te geven. Deze vooroordelen hebben veel te maken met
ons eigen egoïsme, ons eigenbelang, ons eigen kleine wereldje.
Wat is uw geslacht? Wat is uw nationaliteit, uw ras of politieke
overtuiging? Hebt u enig vooroordeel betreffende deze
onderwerpen? Iedereen heeft met vooroordelen te kampen in zijn
of haar leven. Als u deze vooroordelen onder ogen ziet, zal dit u
helpen veel over uzelf te leren, maar velen kunnen gewoon niet
eerlijk tegen zichzelf zijn.
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Dit leidt onze aandacht tot één van de meest gevoelige
onderwerpen. Het is de aanleiding tot de grootste verdeeldheid,
haat en misleiding op aarde: godsdienst!
Door alle tijden heen zijn de religies van deze wereld de
grootste oorzaak van kwaad en menselijk lijden geweest. U moet
begrijpen waarom!
Een van de hardste feiten waar de mensen mee geconfronteerd
kunnen worden is dat zij altijd belogen zijn wat hun religieuze
overtuigingen betreft - dat zij dus misleid zijn. Dit is één van de
moeilijkste hinderpalen om te overwinnen. Mensen zullen hun
geloofsovertuiging instinctief verdedigen omdat dat de basis is
voor hun levensvisie - de basis voor hun besluitvorming
betreffende alles in het dagelijkse leven.
Leugens en misleiding behoren tot de meest geraffineerde
karakteriele gebreken van de mens. Voordat we ons verdiepen in
wat er op deze aarde te gebeuren staat, en hoe God alle
regeringen van de mensheid zal omverwerpen ... is het
noodzakelijk dat u zich van te voren enige zeer fundamentele
kennis eigen maakt.
Leugens, Leugens en Nog Eens Leugens!
Bent u de leugens wel beu? Beseft u dat u vaak en zelfs constant
belogen wordt? We zijn ongevoelig geworden voor leugens,
omdat ze zo alledaags zijn geworden. Liegen is het gevolg van
mensen die altijd in eigen ogen gelijk hebben, en ook hardnekkig
vasthouden aan hun eigen standpunten ongeacht de vele
bewijzen van het tegendeel.
Leugens zijn constant aanwezig in de politiek, in de regering.
We zijn gewend om dit over ons heen te laten gaan. Zelden
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worden kwesties op een eerlijke manier aangepakt. En wanneer
zoiets uitzonderlijk dan toch een keer gebeurt, dan willen de
meeste mensen de waarheid eenvoudigweg niet horen. Politiek
en liegen zijn synoniemen van elkaar. We worden constant
bedolven onder de leugens; kleine leugens, grote leugens en alle
mogelijke schakeringen van de 'waarheid' daartussenin.
In talkshows, boeken, reclame en het nieuws ... Wat is de
waarheid?
Hoe vaak gebeurt het dat u waarheid, loyaliteit, oprechtheid en
getrouwheid terugvindt in huwelijksrelaties? Nogmaals, hoeveel
leugens? Meer dan de helft van de huwelijken in de Verenigde
Staten eindigen in echtscheiding. Is er in die gevallen sprake van
leugens? ...Constant!
Wordt er gelogen op het werk, in bedrijven, tussen werkgevers
en werknemers? Mensen leven elke dag met leugens en bedrog
om zich heen. Dit op zich draagt toe aan de dagelijkse stress van
het leven. Leugens verzieken onze relaties en zorgen ervoor dat
men opgefokt en boos tegen elkaar is.
Hoeveel stress wordt nog aan andere aspecten van uw leven
toegevoegd door leugens? Hoe zit het met de relaties in de
familie en thuis, tussen ouders en kinderen? En tussen buren, en
met vrienden of kennissen?
De lijst is eindeloos, maar toch staan we er niet bij stil in
hoeverre zulke toestanden een impact hebben op ons dagelijkse
leven.
De consequenties zijn enorm, en veel groter dan iemand zich ook
maar kan inbeelden.
Hoe lang is het geleden dat u door iemand belogen werd?
Hoeveel minuten is het geleden?
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Godsdienst is de Grootste Aanstootgever
Godsdienst is de grootste boosdoener van allemaal als het op
liegen en bedriegen aankomt. U moet weten waarom! Want het is
precies om die reden dat deze aarde op het punt staat door een
lijdensweg te gaan die erger zal zijn dan ooit tevoren in de
geschiedenis.
Godsdienst heeft altijd al een verwoestende invloed gehad op
mensen van alle naties ter wereld. De leugenachtige religies van
deze wereld staan op het punt om wereldwijd met elkaar in
botsing te komen en dit conflict zal alle mensen op aarde
beïnvloeden. Waarom is dit zo? En hoe is dit mogelijk?
Dit boek legt zich toe op godsdienst omdat, of u er zich nu van
bewust bent of niet, godsdienst op dit moment de dienst uitmaakt
in uw leven; ook als u niet 'godsdienstig' bent. De meeste mensen
houden er niet van om over dit onderwerp te praten, laat staan om
het woord 'God' te laten vallen. Dit boek is niet op een stroperige
of prekerige manier religieus, maar het bespreekt religie en God
op openhartige wijze. Niet op de manier waarop u gewend bent
dit te horen. De waarheid is, dat godsdienst de grootste oorzaak
van leed en kwaad op deze wereld is. Dat is ook de reden
waarom de grootste botsing ooit, tussen de godsdiensten van deze
wereld, op handen is.
De leugens zullen in dit boek aan de kaak gesteld worden; en
over het algemeen worden de mensen altijd erg boos wanneer dit
gebeurt. Wanneer sommige van deze leugens uw leven
beïnvloeden (en dat doen ze), wat zult u dan doen? Zult u boos
worden en van streek zijn? Of zult u deze leugens eerlijk, oprecht
en met waarheid aanpakken? Zulke momenten in een
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mensenleven kunnen zeer confronterend zijn. Kunt u objectief
met de waarheid omgaan wanneer u haar hoort? De waarheid is
dat de meeste mensen dit niet kunnen!
De manier waarop u reageert heeft alles te maken met wat u in
de komende maanden tot luttele jaren zult meemaken. Dit is de
tijd voor het oordeel over de mens. U moet hier niet te licht
overheen gaan.
Nog Een Overweging
Voordat we verder gaan, moet er nog één zaak duidelijk gemaakt
worden. Alhoewel ik, de auteur, in de Verenigde Staten woon, is
dit alles niet geschreven met de vooroordelen of de
vooringenomenheid van een Amerikaan. Wat hier geschreven
staat is niet beïnvloed door ENIG vooroordeel van welke natie
dan ook, en niets hiervan is geschreven met enig religieus
werelds vooroordeel dan ook.
Het is belangrijk dat u dit goed begrijpt, want dit boek zal over
de gehele wereld verspreid worden, en overal ter wereld staan de
mensen erg wantrouwig tegenover alles wat door een Amerikaan
geschreven is. Evenzo is men in het algemeen wantrouwig ten
opzichte van alles wat religieus getint is, vooral wanneer het
standpunt verschilt van datgene wat we altijd geloofd hebben. Al
dit soort van gevoelens zijn normaal en zeer begrijpelijk, maar
wat u voor ogen moet houden is alles wat u reeds in het eerste
hoofdstuk van dit boek gelezen hebt. Dit boek komt niet voort uit
menselijke vooroordelen, deze boodschap komt voort uit de
inspiratie en rechtstreekse openbaring van de Almachtige God,
gegeven aan één van Zijn profeten;
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Waarom Zoveel Verwarring?
Misleiding ligt aan de basis van alle problemen die ertussen de
landen en religies van deze wereld bestaan. Wat is de waarheid
(als die er al is!) en wat is de leugen?
Waar je ook leeft op aarde, je bent je hele leven lang belogen
geweest. Dit geldt zowel op het werk, als in de politiek tot op
regeringsniveau. Ook in families en de gemeenschap, maar het
geldt vooral voor de godsdienst.
Wie heeft er gelijk, en heeft er wel iemand gelijk wanneer het
op godsdienst aankomt? Wanneer het over dit onderwerp gaat,
denkt dan over het algemeen niet iedereen dat hij of zij juist zit?
En als er één het bij het rechte eind heeft, zijn dan niet
automatisch alle anderen fout?
Waarheid is de grondslag voor dit onderwerp. Per definitie kan
er maar één waarheid zijn, wanneer het over God en Zijn weg
gaat. Het kan niet, dat er vele uiteenlopende ideeën over God en
Zijn woord bestaan, die allen waar zijn. Slechts één kan juist zijn!
Slechts één kan waar zijn!
God vertelde de mens dat er slechts één overtuiging, één hoop,
één geloof en één "goed nieuws" van God is, en slechts één God.
Als dit waar is, dan zijn er grote problemen met de godsdiensten
van deze wereld. God verklaart wat duidelijk zou moeten zijn: "...
omdat geen leugen uit de waarheid is." (I Johannes 2:21)
Ter verduidelijking. Wanneer twee religieuze organisaties
beiden beweren christelijk te zijn, maar elkaar tegenspreken
betreffende één enkele doctrine, dan kan per definitie maar één
van hen de ware zijn. Het is belangrijk dat u dit begrijpt, zodat u
ook het grote probleem zult kunnen zien in de voorbeelden die
we in dit hoofdstuk gaan geven.
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Het grootste deel van iemands vooroordelen over
geloofsovertuigingen, heeft te maken met waar je wieg heeft
gestaan in deze wereld en wat voor geloof je ouders je hebben
bijgebracht.
Ik herinner me dat ik op zesjarige leeftijd tot de slotsom kwam
dat als de Paashaas niet bestond, Sinterklaas waarschijnlijk ook
niet bestond. Als ouders hun kinderen dergelijke dingen aanleren,
dan zullen die ergens tijdens hun vroege levensjaren te weten
komen dat Sinterklaas niet echt is en dat het bedrog is. Is het dan
verwonderlijk dat ik naarmate ik ouder werd meer en meer
leugens ontdekte in het traditionele Christendom? Als kinderen
leugens aangeleerd krijgen, is het dan verwonderlijk dat zij leren
om sceptisch en wantrouwig te zijn?
Is er een God? De meeste mensen zullen "ja" antwoorden.
Indien zo, wie is Hij dan en wie vertelt de waarheid over hem?
Iedereen zou zichzelf de vraag moeten stellen: "Heeft Hij een
woordvoerder op aarde - iemand door wie Hij spreekt, zoals Hij
deed in de dagen vanouds?
Vertegenwoordigen de Katholieken, die in aantal 1,2 miljard
tellen, de ware God? Is de Paus de ware woordvoerder van God
op aarde? Of hebben de 1,3 miljard gelovigen van de Islam de
ware kennis van de enige God die zij Allah noemen? En wat met
de overblijvende 1 miljard mensen die het "traditionele
Christendom" vertegenwoordigen (niet-katholieken)? En hoe zit
het met het geloof van de 900 miljoen Hindu's, of de 400 miljoen
die het traditionele Chinese geloof aanhangen, of de 375 miljoen
Boeddhisten, of de 14 miljoen Joden?
Als we de definitie van het woord "waarheid" begrijpen dan
weten we dat we een groot probleem hebben om de vraag te

2008 – Gods Laatste Getuigenis

36

beantwoorden betreffende het ene ware geloof. Het zou
overduidelijk moeten zijn dat er miljoenen op aarde misleid zijn.
Als er binnen het "traditionele Christendom" duizenden aparte
organisaties zijn, die onderling sterk verschillen qua doctrines (en
dat doen ze) dan kan daarvan slechts één (indien er al één dat is)
de ware zijn.
Aanbidden al deze religieuze groeperingen over de hele wereld
dezelfde God? NEEN! Hun geloof en doctrines
vertegenwoordigen een totaal verschillende leer over God. Ze
kunnen niet allen gelijk hebben. Indien ze allen de waarheid
bezaten, dan zouden zij allen met elkaar in overeenstemming
zijn.
Als uw geloof zijn herkomst vindt bij de God van Abraham,
maakt dat nog niet dat je de waarheid hebt. Er zijn meer dan 3,5
miljard mensen die aanspraak maken op zo'n herkomst. Allen die
over deze ene en dezelfde God spreken, verkondigen niet
dezelfde leer over Hem. Dat is het probleem! In werkelijkheid
zijn er miljarden op aarde die over God spreken maar niet de
waarheid over Hem verkondigen, en vooral niet over wat Hij
zegt. Alleen maar het gebruiken van de naam van God of Jezus
Christus, maakt nog niet dat men de waarheid verkondigt. Velen
gebruiken de naam van de Schepper God en Zijn Zoon Jezus
Christus, maar zij verkondigen een valse God en een valse
Christus.
Is het niet verwarrend? Is het verwonderlijk dat er in de wereld
zo'n chaos heerst? Gelovig of
ongelovig (ongelovigen
vertegenwoordigen zo'n 1,1 miljard mensen), religie is de bron
van alle problemen in deze wereld, of u het nu ziet of niet...of u
het nu gelooft of niet.
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Laten we eens in ogenschouw nemen wat de gevolgen van
religieuze verwarring en onenigheid zijn.
Hoe goed kunnen Katholieken en Protestanten in Ierland met
elkaar opschieten? Geloven ze in dezelfde God en volgen ze
diezelfde God?
Erkennen de 'Church of England' (de Angelsaksische Kerk) en
de Katholieke Kerk hetzelfde gezag van God?
Vertegenwoordigen de Sjiieten of de Soennieten Allah correct?
Of hebben zij, die de idealen van Al Qaeda volgen, Allah op hun
hand? Wie heeft er gelijk?
Geloven de Mormonen in dezelfde God als de Baptisten of de
zevendedags Adventisten?
Zijn Liberale en Orthodoxe Joden het met elkaar eens?
Al deze strekkingen geloven individueel werkelijk dat zij in
Gods ogen oprecht en rechtschapen zijn. Maar hun doctrines en
fundamentele geloofsovertuigingen zijn verschillend, vaak zelfs
uitermate verschillend. Hun onderwijs stamt niet af van dezelfde
God, want allen verkondigen zij dat God "de waarheid" aan hen
gegeven heeft, en die verschilt van alle andere. Als dat niet het
geval zou zijn, en zij zouden allen hetzelfde geloven, zouden zij
dan niet allen kunnen samengaan in één en hetzelfde geloof
(godsdienst)?
Hoe kan het dat Katholieke Priesters tijdens Wereld Oorlog II
hun zegen gaven aan Duitse en Italiaanse soldaten die ten strijde
trokken tegen Amerikaanse soldaten die op hun beurt ook de
zegen hadden gekregen van hun Katholieke Priesters? ! Hoe is dit
mogelijk? Is dit hypocriet of niet? Schept dit het beeld van een
eensgezinde leer, komende van één en dezelfde God, voor
mensen met één en hetzelfde geloof? Het is overduidelijk dat dit
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voorbeeld niet overeenstemt met het beeld van een eensgezind
geloof verenigd in één ware doctrine, van één ware God. Wat is
dan de waarheid?
Ziet u het dilemma? Begrijpt u waarom er zoveel verwarring
is? Begint u in te zien hoezeer dit uw leven beïnvloedt?
Een nieuwsartikel van afgelopen zomer geeft goed weer
hoeveel godsdienstige verwarring er bestaat omtrent het
voortdurende terrorisme in Irak. Hier volgt een artikel uit 'the
Independent News' (een Britse krant) van 19 juli 2005 geschreven
door Patrick Cockburn. De titel van het artikel was "Iraks
hoogste Sjieietische geestelijke waarschuwt voor 'genocidale'
oorlog."
"De door zelfmoordterroristen aangerichte slachting onder
honderden burgers, toont aan dat een 'genocide oorlog' Irak
bedreigt." Zo waarschuwde gisteren Groot Ayatollah Ali alSistani, één van 's lands invloedrijkste geestelijken.
Vooralsnog heeft hij de meeste van zijn volgelingen overtuigd
om niet op dezelfde manier tegen de Soennieten te ageren, uit
wiens midden de zelfmoordterroristen gerekruteerd worden, en
dat ondanks herhaalde moordpartijen onder de Sjiieten. Maar de
sektarische breuk tussen Sjiieten en Soennieten in heel Irak wordt
steeds groter, na de moord van afgelopen week op 18 kinderen in
het district 'Nieuw Bagdad', en de dood van 91 mensen die
verrast werden door de explosie van een brandstofwagen in het
marktstadje Musayyib. Vele van de slachtoffers bezochten er een
Sjiieten moskee.
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Tegen de wil van de Groot Ayatollah in, die tot zelfbeheersing
had opgeroepen, hebben sommige Sjiieten vergeldingsmoorden
gepleegd op leden van het voorgaande regime, waarvan de
meesten Soennieten zijn. Het blijkt dat sommigen die deze
aanslagen uitvoeren behoren tot de 12.000 man sterke
paramilitaire politiecommando.
Dit nieuwsartikel is zeker representatief voor de verwarring die
er heerst in religieuze middens. Religieuze geschillen liggen ten
grondslag aan het knagende wantrouwen en de haat die nu snel
zullen uitmonden in een wereldoorlog. Hierover meer in een later
hoofdstuk.
In 2002 leidde een aanslepend conflict over religieuze
ideologieën, ei zo na tot een totale oorlog tussen de twee
nucleaire machten India en Pakistan. Het conflict tussen Moslims
en Hindoes kwam duidelijk naar voren in de diepgewortelde
religieuze geloofsovertuiging betreffende de regio Kasjmir.
Alleen al in dit kleine plekje op aarde is de vrede zeer broos.
Het grootste deel van de wereld maakt zich grote zorgen over wat
er zou kunnen gebeuren als Pakistan president Musharraf als
leider zou verliezen door een moordaanslag; en daartoe zijn reeds
pogingen ondernomen.
Het is een land vol van grote religieuze conflicten tussen nietmoslim minderheden en zeer uiteenlopende Islamitische
ideologieën.
En hoe zit het met de immer groeiende honger van Iran naar
atoomkracht? Wordt deze honger naar grotere macht, die
uiteindelijk tegen de rest van de wereld gebruikt zou kunnen
worden, beïnvloedt door godsdienst? En wat zal de reactie van
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Israël zijn? De vraag 'speelt godsdienst een rol in dit alles?' zou
niet eens gesteld moeten te worden
En wat met de immer aanwezige spanningen tussen Israël en
de Moslims in de haar omringende landen? Jeruzalem is verre
van de 'stad des vredes' (betekenis Jeruzalem = stad des vredes).
De wereld is altijd vol geweest van religieuze dilemma's. Er
heeft altijd verwarring in de harten der mensen geleefd. Bestaat
er werkelijk een God van de aarde? En indien zo, welke is Hij?
Wie heeft er gelijk? Waarom bestaat er zo'n diversiteit en zoveel
uiteenlopende meningen over God onder de diverse religies? Is
God zo klein en zo machteloos dat Hij de waarheid niet bekend
kan maken? U moet deze vragen voor uzelf beantwoorden!
Religieuze Verwarring
Het kan u moeilijk vallen om verder te lezen. Het kan zijn dat u
de verwarring en misleiding in andere godsdiensten herkent.
Maar wanneer het op uw eigen geloof aankomt... bent u dán in
staat om fouten toe te geven wanneer ze u aangewezen worden?
De meeste mensen kunnen dit niet. Het is meer dan zij kunnen
verdragen, omdat inmenging in het eigen geloof zoiets als
heiligschennis is.
De meeste mensen kunnen nu eenmaal geen fouten toegeven
betreffende hun eigen persoonlijke geloof. Wanneer mensen fout
zitten, dan maken hun diepgewortelde vooroordelen het hun
praktisch onmogelijk toe te geven dat zij sinds hun prilste jeugd
leugens geslikt hebben.
We gaan nu dieper spitten in het 'heilige' domein van de
persoonlijke geloofsovertuigingen. Het in vraag stellen van het
eigen geloof is voor de meeste mensen hoogst beledigend.
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Eerder in dit boek werd reeds verkondigd dat dit boek niet
geschreven werd onder enige invloed van welke wereldse religie
dan ook. Het is echter wel geschreven vanuit de openbaring van
de ene (enige) ware God van alle eeuwigheid. Mensen in deze
wereld kennen hun eigen wortels niet, noch hun ware identiteit,
noch hun eigen voorgeschiedenis.
De God van de Islamieten heet Allah, en is hun enige God.
Allah is het Arabisch voor God en betekent 'de allerhoogste en
enige God', de 'Schepper', die volgens de Koran dezelfde God als
die van de Bijbel is - de God van Abraham.
De Joden geloven dat er één God is, maar noemen Hem bij
Zijn Hebreeuwse naam 'El' of 'Jahweh'.
Beiden berusten zij oorspronkelijk op de waarheid, maar de
ware kennis is gedurende vele eeuwen vertroebeld geraakt.
De talen van de verschillende volken veranderen niets aan de
waarheid. Als je spreekt over de ene ware God van alle
eeuwigheid in termen van de Allah van Abraham of de El van
Abraham, dan praat je over één en dezelfde ware God - de
Schepper van het universum.
Beide volken zijn geworteld in de God van Abraham, de enige
ware eeuwige God. Er is geen andere eeuwig levende God. Maar
waarom verschilt het Joodse geloof zoveel van het Islamitische
wanneer zij beiden erkennen dat zij uit Abraham stammen en
verkondigen dat zij dezelfde God van Abraham volgen?
Vanwaar die verwarring en bitterheid tegenover elkaar? Dit is
een eeuwenoud verhaal.
Aan Abraham en Sarah werd een zoon beloofd door wie God
zou werken. Maar naarmate Abraham (Abram) ouder werd en
ook Sarah te oud werd om nog te baren, en zodoende de tijd voor
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deze dingen aan hen voorbij was gegaan, werden ze het eens dat
zij ook een zoon uit Abraham zouden kunnen verkrijgen door bij
Sarah's dienstmaagd Hagar (een Egyptische) een kind te
verwekken. Dit verhaal vindt u terug in Genesis 16 in de Bijbel.
En zo gaf Sarah haar dienstmaagd aan Abraham tot vrouw.
Maar toen Hagar zwanger was, veranderde haar houding totaal en
begon zij Sarah te minachten. Met Abrahams instemming pakte
Sarah haar dienstmaagd hierover hard aan. Het gevolg van deze
confrontatie was dat Hagar de wildernis in vluchtte.
U moet weten wat er vervolgens gebeurde, want de
gebeurtenissen die hierop volgden liggen ten grondslag aan de
twee grote godsdiensten van deze wereld. Deze twee
godsdiensten droegen vanaf die tijd een diepgewortelde bitterheid
en afgunst in zich, die in de eeuwen die zouden volgen,
voortduurde.
Een boodschapper van God trof Hagar bij een waterbron in de
wildernis van Sur aan. Hij vroeg haar "Vanwaar komt gij en waar
gaat gij heen?" Zij legde hem uit dat zij gevlucht was voor haar
meesteres Sarah. Maar de boodschapper van God antwoordde
haar "Keer naar uw meesteres terug en vernedert u in haar hand".
De boodschapper van God ging verder met Gods boodschap aan
haar, zeggende: "Ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat
het vanwege de menigte niet geteld kan worden." En hij voegde
hier nog aan toe "Ziet gij zijt zwanger, en zult een zoon baren, en
hem Ismaël noemen [dit betekent: "God zal horen"] want de
Heere heeft naar uw ellende gehoord."
Hoewel Hagar terugkeerde naar Sarah, zoals de boodschapper
haar gezegd had, bleef de breuk tussen de twee vrouwen bestaan
en zij werd doorgegeven in de geest van de volgende generaties.
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Het is een geest van afgunst, wantrouwen, wedijver, hoogmoed,
jaloezie en verbittering. De geest is letterlijk van generatie op
generatie doorgegeven in deze beide volken.
De Islam vindt haar oorsprong in Abraham door Hagar. God
sprak de waarheid. De nakomelingen van Hagar zijn via Ismaël,
tot een groot volk op aarde geworden. Het is onmogelijk om een
exacte telling van hen te doen, omdat zij over zo'n wijd verspreid
gebied doorheen het hele Midden Oosten en andere gedeelten van
de wereld, verspreid zijn. Diezelfde nakomelingen hebben
vandaag de dag nog grotere macht en invloed gekregen door de
overvloed aan olie, die zij zo gezegend zijn te bezitten. Dankzij
die olie hebben zij meer aanzien in de wereld gekregen. Het is
een schande dat je eerst zoiets ten deel moet vallen, voordat men
je eindelijk de waardering en het respect begint te tonen dat er al
lang geweest had moeten zijn. De mens kan wreed zijn.
Deze afstammelingen van Abraham, door Hagar, weten dat het
gehoor dat ze in de westerse wereld gekregen hebben niet oprecht
is, en alleen het resultaat van 's werelds afhankelijkheid van olie
is. De mens is een zeer egoïstisch schepsel.
Deze houding in de wereld is er de oorzaak van dat de van de
Islamitische wereld diep verbitterd en afkerig geworden is, vooral
tegenover het westen. Dit is makkelijk te begrijpen als je bereid
bent om het toe te geven, maar anderzijds vergoelijkt het
geenszins een Jihad tegen anderen. Ja, er heerst een
diepgewortelde bitterheid en die is goed te begrijpen, maar als
men werkelijk vrede wil, dan zal men moeten leren zich aan
Gods wil te onderwerpen. Gods wil voor de mensheid is dat zij
zich bekeert tot een oprechte geest van nederigheid en een
waarachtige bereidheid om werk te maken van vrede. Vrede komt
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niet vanzelf. De God van Abraham verkondigt klaar en duidelijk
dat de mens de weg naar vrede niet kent.
Veel van het onderwijs in deze wereld is geworteld in het
woord van God. Islam betekent "onderwerping aan de wil van
God". Zij die waarlijk de weg van onderwerping volgen zullen
gezegend worden. Wat hun profeet Mohammed verkondigde is
waar, "De beste jihad is die, die worstelt tegen het eigen ik, voor
Allah." Hij begreep dat de nobelste strijd die iemand ooit kan
strijden, het gevecht tegen je eigen "egoïstische" menselijke
natuur is teneinde je over te geven aan God - in gehoorzaamheid
aan God.
Moslims begroeten elkaar met "Salaam Aleikum" wat zoveel
betekent als "vrede zij met u". Alhoewel dit op zich een goede
groet is, toch komt vrede niet tot stand door het te wensen, maar
slechts door het ondernemen van zichtbare acties. De waarheid is
dat er door menselijke inspanningen geen vrede zal komen tussen
de afstammelingen van de halfbroers - de twee zonen van
Abraham. Dit zal pas komen nadat God ingrijpt om beiden te
vernederen opdat ze aan vrede zouden gaan werken - op Gods
manier en met Zijn hulp. Deze eeuwenoude kloof kan niet door
menselijke inspanningen gedicht worden, zelfs niet indien de
mens dit oprecht zou trachten te verwezenlijken.
De Ene die aan het begin van de Koran als "Meester van de
Dag des Oordeels" wordt aangewezen, staat op het punt om
oordeel te vellen over de mensheid door middel van de
omverwerping van alle regeringen van de mens. Ook een waar
gezegde is, "Indien iemand (anderen) kwetst, zal God hem
kwetsen, en indien iemand vijandig is tegen anderen, dan zal God
vijandig zijn tegen hem." (Sunan van Abu-Dawood, Hadith
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1625). Wees zeer voorzichtig hoe u God volgt in de weinige jaren
die ons nog resten, voordat God de wereld van de mens omver
werpt.
Er zijn stromingen in de Islam, het Judaïsme en het
Christendom die duidelijk geworteld zijn in de waarheid die komt
van de God van Abraham. Maar naarmate we verder gaan zal het
overduidelijk worden dat deze grootste godsdiensten zeer ver zijn
afgeweken van de God van Abraham.
De Andere Halfbroer
Abraham was 86 jaar oud toen Ismaël geboren werd. Toen hij 99
jaar werd vertelde God hem dat Hij hem een zoon zou geven uit
Sarah, uit wie vele naties zouden voortkomen. Een van deze
naties zou Juda worden - het hedendaagse Joodse volk. Over de
andere volkeren en naties zullen we het later hebben.
Toen Abraham verteld werd dat Sarah hem inderdaad een zoon
zou baren, vroeg hij God om te overwegen om alleen door Ismaël
te werken, zodat Sarah op haar gevorderde leeftijd niet meer door
de lijdensweg van een bevalling zou moeten gaan. Maar God zei
tegen Abraham dat Ismaël inderdaad gezegend zou worden en dat
Hij hem bovenmate zou doen vermenigvuldigen, door ook hem
tot een grote natie te maken. Het zou een natie van volkeren zijn
die uit 12 prinsen zouden voortkomen, en die elk op zich zouden
uitgroeien tot verschillende naties, die allen samen de grote natie
der (hoofdzakelijk) Arabische volkeren zouden vormen.
Maar het lag ook in de bedoeling van de Ene Eeuwige God om
nog 12 extra volkeren op te richten, die op hun beurt aan
Abrahams zoon (Isaak) zouden ontspringen.
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Zodra Isaak gespeend was, werd Sarah jaloers op Ismaël en
dwong ze Abraham om Hagar en Ismaël te verbannen. Dit
verdroot Abraham zeer, maar God vertelde hem om hiermee toch
door te gaan. Vanaf die tijd ging niemand uit deze twee
geslachten nog op een oprechte en zorgzame manier met elkaar
om, maar in plaats daarvan werden vijandschap en
diepgewortelde haatgevoelens van generatie op generatie
doorgegeven in beide geslachten. Dit komt omdat de mensheid
nooit begrepen heeft wat Gods ware wil is en wat Hij hier op
aarde aan het verwezenlijken is. Iedereen heeft gefaald om de
weg van vrede te bewandelen, die van God komt. De mensheid
begrijpt niet wat Gods doel is met datgene wat Hij hier op aarde,
in deze 24 volkeren die uit Abraham ontsprongen, aan het
uitwerken is.
Hoewel de Joodse religie, met ongeveer 14 miljoen
volgelingen, één van de kleinere godsdiensten op aarde is, roept
zij meer controverse en minachting op dan enige andere religie.
Deze kleine groep volgelingen van het Joodse geloof kwam voort
uit slechts één de 12 naties die ontsprongen uit Abraham door
Isaak en Jacob.
De andere elf naties die aan Abraham ontsproten via Jacob,
hebben altijd Gods weg bezoedeld en Hem verre van hun eigen
egoïstische streven gehouden; hier zullen we later dieper op
ingaan. Maar het volk Juda is altijd zeer uitgesproken trouw
gebleven aan de God van Abraham. Hoewel zij altijd ver
voorgestaan hebben op hun elf broers, doordat zij vasthielden aan
een geloof in de God van Abraham, zijn ook zij ver afgedwaald
van Gods ware wil - en de waarheid.
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Het Joodse volk maakt meer gebruik van de eerste vijf boeken
van de Bijbel dan van wat er in de Psalmen en de Profeten staat
geschreven. Als het Joodse volk oprecht is in haar geloof, dan
moeten zij erkennen dat zij ongehoorzaam zijn aan een aantal van
de meest fundamentele doctrines in de wet.
In werkelijkheid is het boek Leviticus van weinig betekenis
voor het Joodse geloof, toch is het derde boek der wet. Maar
hebben hun leraars en Rabbi's zich gehouden aan de offerwetten
en slachtrituelen? Welk excuus hebben zij om dit niet te doen, als
zij werkelijk geloven in de wet die zij zo fervent belijden? Er
loopt een rechtstreekse lijn van afstammelingen van Levi door
het Joodse volk, maar waar is het priesterschap? En hoe kan de
wet nageleefd worden zonder hogepriester? Waar is de eenheid
van het geloof? Waar zijn de priesters? Is deze manier van leven
van nul en generlei waarde omdat er geen tempel is? Is hun
gehoorzaamheid aan het fysieke deel van de offerwet zinloos
omdat zij haar niet toepassen? Vervangt gebed, zoals sommigen
beweren, de gehoorzaamheid aan het boek Leviticus? Waar staat
dit in Gods wet?
Als er heden geen tempel is waar zij God kunnen dienen,
kunnen zij God dan niet in een tijdelijke tempel dienen, zoals in
de wildernis? De echte, ware antwoorden op deze vragen
onthullen hoe groot het probleem wel is. Dat is hun paradox,
want aan de hand van de wet weten zij dat zij niet gemachtigd
zijn om een tempel te bouwen - zelfs geen tijdelijke tempel. Als
God dit voor de Joden niet mogelijk heeft gemaakt - als God hun
geen tempel gegeven heeft, heeft God hen dan verlaten? Is God
niet in staat om te verlossen wie Hij wil, vooral wanneer het om
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Zijn speciale volk gaat dat Hem in oprechte waarheid volgt? En
indien Hij dit niet doet, wat betekent dat dan?
Het Joodse volk ontving de meeste beloften van God. Zij
kregen de belofte dat uit Abraham en vervolgens uit de tak van
David (die tot het volk Juda behoorde) de Messias zou
voortkomen. Deze belofte is van geestelijke aard, en stijgt ver
boven de fysieke beloften uit die aan de stam van Juda's broer
Jozef gedaan werden. Maar de kennis omtrent deze geestelijke
belofte is in de loop der tijden en door vals onderwijs vertroebeld
geraakt. Wat is de waarheid? Het Joodse geloof heeft haar
verloren en vooral om één reden! Omwille van deze geestelijke
belofte en mede door Juda's verwerping ervan, staat de God van
Abraham nu op het punt om de regering van Israël (de huidige
staat Israël) die vandaag de dag door de oude natie Juda (de
Joden) geleid wordt, omver te werpen.
Wat een paradox! Indien u welke vorm dan ook van het Joodse
geloof beoefent, dient u datgene wat hier geschreven staat
nederig in overweging te nemen. Van alle mensen, hebt u geen
excuus. U bent reeds enkele honderden jaren belogen door uw
leraren. Bent u niet een heel klein beetje nieuwsgierig naar wat
deze leugens precies zijn. En gaat u er alstublieft niet van uit dat
u het antwoord reeds kent.
De Valse Leer
Voor het Joodse geloof is dit de kern van het probleem en dé
grote valse leer! Het Joodse geloof beweert dat het werkelijk de
God van Abraham volgt, maar waarom houden ze dan het Pascha
niet volgens Gods verordeningen in Leviticus 23? "In de eerste
maand, op de veertiende der maand, in de avondschemering
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[Hebreeuws: 'ben ha arbayim' - tussen de twee avonden], is het
Pascha voor de Heere." (Leviticus 23:5) In plaats daarvan
houden de Joden het Pascha na de veertiende dag, aan het begin
van de vijftiende, wat de eerste dag van het Feest der Ongezuurde
Broden is - een Hoogdag - een jaarlijkse Sabbat. Maar God stelt
duidelijk dat dit tijdens de veertiende dag gehouden moet
worden.
Als u het Pascha houdt, wanneer begint u het dan te vieren?
Begint het voor of na zonsondergang op de veertiende dag van de
eerste maand? Indien u behoort tot diegenen die deze viering
beginnen voor zonsondergang aan het begin van de 14e, hoeveel
procent van uw eredienst vindt dan plaats tijdens de 14e en
hoeveel tijdens de 15e?
Van alle volkeren weten de Joden, die wekelijks de
zevendedags Sabbat houden, wanneer de Sabbat begint en
wanneer zij eindigt. Zij hebben geen Rabbi nodig om hen uit te
leggen wat dit gebod inhoudt, omdat zij opgegroeid zijn met de
kennis dat deze Heilige Dag van zonsondergang tot
zonsondergang gerekend wordt. Er bestaat één uitzondering op
deze regel: er zijn Rabbi's die een Sabbatviering van 6 uur 's
avonds tot 6 uur 's avonds onderwijzen, ongeacht het tijdstip van
de zonsondergang. Maar zelfs een kind kan begrijpen dat zo'n
redenering geen gehoorzaamheid aan Gods instructies inhoudt.
De enige correcte toepassing van de Sabbatviering in het
Joodse geloof vindt tussen de twee avonden plaats. Het begin van
de 'avond' valt op het moment van de zonsondergang, op de
avond van de zesde dag. De Sabbat begint op het moment van de
zonsondergang. Zij duurt tot de volgende 'avond' die de zevende
dag beëindigt. Dit is hun eigen definitie van 'ben ha
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erbayim' (tussen de avonden). Maar zij passen dit principe niet
toe op de viering van het Pascha, hoewel ze het wel toepassen
voor de wekelijkse Sabbat en de jaarlijkse Heilige Dagen.
Het Pascha wordt als één van de heiligste dagen in het
Judaïsme beschouwd, maar het wordt op de verkeerde dag
gehouden en dan nog niet eens zoals het hen opgedragen werd.
De volgelingen van het Joodse geloof hebben de valse doctrines
van hun leermeesters gevolgd. De meeste van hen kennen zelfs
niet eens hun eigen geschiedenis over hoe deze verandering tot
stand kwam; het verschuiven van de viering van het Pascha van
het begin van de avond van de veertiende (aan het einde van de
13de) naar de avond, onmiddellijk volgend op de veertiende, aan
het begin van de avond op de vijftiende.
Dit alles is niet bedoeld als een aanval op het Joodse volk,
maar het wordt gezegd uit liefde opdat zij hun verkeerde wegen
zouden toegeven en zich bekeren en waarlijk tot de ene ware God
van de aarde wenden - tot de ware God van Abraham. Het
Jodendom heeft Gods ware wil en Zijn geestelijke beloften uit
het oog verloren, door hun ongehoorzaamheid aan Gods
instructies inzake de Pascha viering.
Bezit het Christendom de Sleutel?
Er zijn 2.2 Miljard Christenen op aarde. Zij zijn het onderling
niet eens over God of Jezus Christus omdat hun overtuigingen
(geloof) in duizenden tegenstrijdige doctrines van elkaar
verschillen. Bezit één van hen de waarheid? Als zij het onderling
doctrinair oneens zijn over het ware woord van God, dan kunnen
zij per definitie van het begrip 'waarheid' niet allen gelijk hebben.
Er is in de wereld al genoeg chaos en verwarring omtrent religie,
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maar het Christendom heeft alles in ieder geval nog vele malen
erger gemaakt!
Het Christelijke 'geloof' draait om wat men van het
Christendom 'gelooft'. Als men gelooft dat men God op zondag in
een kerk moet vereren, dan is dat hun geloof. Zij zullen leven
volgens dit geloof en de erediensten op zondag bijwonen.
Als Christenen geloven dat de Bijbel, en hoofdzakelijk het
Nieuwe Testament, het geïnspireerde woord van God is en dat zij
moeten leven naar elk woord van God (zoals in de Bijbelverzen
staat) dan zullen zij Gods instructies willen gehoorzamen. Als er
één ware godsdienst is en het is één van de Christelijke
denominaties, welke is dat dan? Het zou zeker die godsdienst zijn
die Gods woord 'getrouw' volgt, zoals het in de Bijbel staat
geschreven.
De voorbeelden die je kan gebruiken om deze kwestie aan te
snijden zijn eindeloos; we kunnen ze zeker niet allemaal
behandelen in dit boek. Dit zou boekdelen vergen! Maar laten we
toch enkele voorbeelden bekijken en zien of we de 'ware' Kerk
met de 'ware' godsdienst op aarde kunnen vinden. Laten we
verschillende voorbeelden bekijken, zodat we de ware omvang
van het probleem kunnen gaan zien.
Het Katholieke geloof maakt iets meer dan de helft (1,2
miljard) van het Christendom uit. Daarom is het van primair
belang dat we de Katholieke geloofsstrekking grondig onder de
loupe nemen wanneer we het over het Christendom hebben. Dit
zal van groot belang blijken in deze vergelijkende studie.
De Katholieke doctrine van het vagevuur is een van de
overtuigingen (geloof) die inhouden, dat er sommigen zijn die
sterven met kleinere overtredingen op hun geweten waarvan zij
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zich niet bekeerd hebben, waardoor zij na hun overlijden naar een
plaats gaan die het vagevuur heet, in plaats van naar de hemel of
naar de hel. In de Katholieke Encyclopedie staat dat de kerk "uit
de Heilige Schrift weet.... dat er een vagevuur is."
De Methodisten verkondigen duidelijk in hun geloofsbelijdenis
dat er geen Bijbels bewijs voor het vagevuur bestaat (Artikel
XIV - Over het Vagevuur) het volgende:
"De Roomse [sprekende over de Katholieke Kerk] doctrines
betreffende het vagevuur, vergeving, de verering en aanbidding
van zowel afbeeldingen als relieken, evenals het aanroepen van
heiligen zijn favoriete bezigheden, die echter ijdele verzinsels
zijn en totaal niet gebaseerd zijn op enig geldig Schriftgedeelte,
maar geheel tegenstrijdig met Gods woord."
De Methodisten verkondigen openlijk dat er geen enkel bewijs
in de Geschriften te vinden is voor het 'vagevuur' en dat zulks
ijdele verzinsels zijn tegenstrijdig met Gods Woord. De meeste
Protestantse kerken zijn het helemaal eens met dit standpunt van
het Methodistische geloof.
Het is duidelijk dat deze twee geloofsovertuigingen recht
tegenover elkaar staan. Teneinde ware volgelingen van God te
zijn, en 'getrouw' aan Zijn Woord, kan slechts één van beiden
waar zijn. Of één is de ware, of beiden zijn fout. Ze kunnen niet
allebei waar zijn.
Het is voor eenieder belangrijk om enkele van de meest
fundamentele doctrinaire verschillen in een geloof dat zichzelf
'Christelijk' noemt, nader te bekijken. Elk geloof (groepering) is
overtuigd van zijn gelijk, maar in werkelijkheid verschillen zij in
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grote mate van elkaar. Daarom kan slechts één van hen als
waarheid beschouwd worden. Anders gezegd, of één van hen
heeft de waarheid en de anderen zijn vals, of allen zijn vals
omdat er gewoon geen andere mogelijkheid overblijft.
Het Katholieke geloof is één van de oudste gekende
'Christelijke' religies. Geen enkele Protestantse kerk heeft zo'n
lange geschiedenis als de Katholieke Kerk. De Lutherse Kerk, de
oudst bestaande Protestantse Kerk, scheurde zich van de
Katholieke Kerk af. Mettertijd splitsten nog vele andere kerken
zich van het Katholieke geloof af, omdat zij andere
geloofsovertuigingen hadden - die tot dan toe nog onbekend
waren. De religie van de Lutherse Kerk bestond niet, tot het
moment dat Martin Luther ten tonele verscheen, en zijn 'geloof'
aangaande God bekend maakte. Vandaag zien we dat de meeste
'Christelijke' religies rechtstreeks van de Katholieke Kerk
afstammen, of van splintergroepen van andere 'Christelijke'
religies tijdens de laatste twee eeuwen.
Alle 'Christelijke' kerken die aanhangers zijn van de
Zondagsdienst, de viering van Pasen en Kerstmis en ook de
doctrine van de Drie-eenheid, namen deze doctrines rechtstreeks
van de Katholieke Kerk over. Nochtans geloven al deze kerken
steevast dat veel van de doctrines waarvan de Katholieken
overtuigd zijn, bijbels correct zijn!
Laten we onze aandacht vestigen op andere grote conflicten
onder deze verschillende religieuze groeperingen, die allen
geloven de ware vertegenwoordigers van het Christelijke geloof
zijn.
De Sabbatskwestie
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De Kerk van de zevendedags Adventisten kent onderling enige
tegenstrijdige praktijken, maar hun gemeenschappelijke gebruik,
waarnaar zij zich vernoemd hebben, betreft de timing van de
wekelijkse Sabbatviering. Dat is hun sterkste geloofsovertuiging.
Hoewel de meeste zevendedags Adventisten in de Verenigde
Staten geloven dat het geoorloofd is om jaarlijks Kerstmis en
Pasen te vieren, zijn vele van hun broeders in andere landen hier
zeer tegen gekant. Maar allen zijn zij het er over eens dat het al of
niet in acht nemen van de zevendedags Sabbat een teken is dat
men deel uitmaakt van de ware Kerk, of niet. Let op de krachtige
taal die gebruikt wordt wanneer zij het hebben over de Sabbat in
tegenstelling tot de Zondagsviering.
"De verandering van de Sabbat is het teken of merkteken van de
autoriteit van de Roomse Kerk [Katholieke Kerk]."..."Het houden
van die vervalste Sabbat staat gelijk aan het ontvangen van dit
merkteken;" (Ellen G. White, "The Great Controversy, Volume 4
pagina 281.)
"De zondagviering moet het merkteken van het beest zijn."..."Het
ontvangen van dit merkteken moet te maken hebben met iets wat
één van de grootste overtredingen is die men tegen God kan
begaan." (The Marvel of Nations, Elder U. Smith, pagina's
170-183.)
"De zondagse Sabbat is louter een geesteskind van het Pausdom.
Het is het merkteken van het beest." (Advent Review, Volume I, n
° 2, Augustus 1850.)
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"De Zondagsviering is ingesteld door het eerste beest, en ALLEN
die zich hieraan onderwerpen en gehoorzamen aan deze
verordening, aanbidden nadrukkelijk het eerste beest en zijn
beeld en ontvangen zijn merkteken 'het merkteken van het
beest.'...Zij die het beest en zijn beeld aanbidden door de eerste
dag van de week te vieren, zijn zeker afgodendienaars, net zoals
zij die het gouden kalf aanbaden." (Advent Review Extra,
pagina's 10 en 11, Augustus 1850.)
"Hier vinden we het teken van het beest terug. Het veranderen
van de Sabbat naar de zondag door de Katholieke Kerk, en dat
zonder enige autoriteit van de Bijbel." (Ellen G. White, The Mark
of the Beast, Pagina 23.)
Begint u al een duidelijker beeld te krijgen van de enorme
verwarring die er bestaat in de religies van deze wereld, en met
name in de godsdienst die zichzelf 'Christelijk' noemt? ! Als u de
honderden en zelfs duizenden uiteenlopende en elkander vijandig
gezinde Christelijke geloofsovertuigingen nader bestudeerde, dan
zou u inderdaad inzien dat zij allen tegenstrijdig aan elkaar zijn.
Er bestaat geen andere mogelijke conclusie, dan dat zij allemaal
niet waar kunnen zijn. Indien er één waar is, dan zijn alle andere
vals en vol van leugens.
Zoals we reeds eerder gezegd hebben: alle zevendedags
Adventisten hebben één gemeenschappelijk geloof; de zevende
dag als hun wekelijkse Sabbat. In sommige delen van de wereld
is men het echter niet eens met de viering van Kerstmis en Pasen.
Het is waar dat er in de Bijbel geen enkele vermelding wordt
gemaakt van deze beide vieringen. Het is waar dat ze beide
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afkomstig zijn van de Katholieke Kerk en dat geen van beide ook
maar enige autoriteit aan de Bijbelschriften ontleend. Zelfs de
naam 'Kerstmis' verraadt zijn afkomst: het is afgeleid van 'de mis
van Christus'.
Indien u nu behoort tot één van de duizenden Christelijke
gezindten, 'gelooft' u dan in de viering van Pasen en Kerstmis,
of welke 'mis' dan ook? Als u zulks 'gelooft', doet het er dan toe
dat het gezag voor de viering van Kerstmis en Pasen rechtstreeks
van de Paus en de Katholieke Kerk komt?
Als u niet gelooft dat de Katholieke Kerk de autoriteit heeft om
doctrines te bepalen inzake het geloof binnen uw kerk, waarom
gelooft u dan zo veel van de doctrines die door die vroege kerk
werden vastgelegd? En indien u wel gelooft dat de Katholieke
Kerk door God gemachtigd is om vele doctrines in andere
'Christelijke' kerken te bepalen, waarom onderwerpt u zich dan
niet geheel aan haar gezag en verlaat u de valse kerk die u
omarmd hebt?
Dit schept grote verwarring, vindt u niet? Waar het uiteindelijk
op neer komt is dat u, en u alleen, aansprakelijk bent voor wat u
geloofd. Alleen u kunt voor uzelf beslissen wat waar is en wat
vals is. Om dit te doen moet u eerlijk tegen uzelf zijn over uw
lang gekoesterde religieuze overtuigingen, en moet u vooral
eerlijk zijn tegenover God, omdat zoals in uw Bijbel geschreven
staat: ".. geen leugen uit de waarheid is" (I Johannes 2:21). Dit
zou allemaal vanzelfsprekend moeten zijn als men oprecht tracht
om waarheidsgetrouw te zijn. Als een doctrine of
geloofsovertuiging over God een leugen is, dan kan het per
definitie geen waarheid van God zijn.
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De Doctrine van de Drie-eenheid
Mensen die behoren tot één van de duizenden 'Christelijke'
denominaties, dienen te weten wat hun kerk onderwijst, waar hun
geloofsovertuigingen vandaan komen en of deze waarlijk van
God zijn. En wanneer zij leugens ontdekken dan moet ze
veranderen, of zich gewillig onderwerpen aan datgene waarvan
zij weten dat het fout is en zich dus schuldig maken aan verzet
tegen de ene ware God.
Het schriftgedeelte bij uitstek waarop de meeste 'Christenen'
hun geloof baseren zegt het volgende: "God is geest en wie Hem
aanbidden, moeten aanbidden in geest en in
waarheid." (Johannes 4:24) Wanneer iemand willens en wetens
vasthoudt aan een valse leer, dan is dat zeker niet het in 'waarheid
' aanbidden van God. God aanvaardt dit soort verering niet!
Als u de doctrine van de drie-eenheid nader bestudeert, dan
moet u goed begrijpen dat zij haar oorsprong niet in enige
Protestantse kerk vindt, maar dat zij uit de Katholieke Kerk
voortkomt. Het grootste gedeelte van het traditionele
Christendom heeft deze doctrine als waarheid van de Katholieke
Kerk aanvaard.
De Katholieke Encyclopedie vermeldt onder de rubriek 'De
Heilige Drievuldigheid' het volgende:
"De Drie-eenheid is de uitdrukking die gebruikt wordt om de
hoofddoctrine van het Christelijke geloof aan te duiden - de
waarheid dat de Godheid samengesteld is uit Drie Personen,
namelijk de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; deze Drie
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Personen zijn duidelijk verschillende en onderscheiden van
elkaar.
Nogmaals, de oorsprong van deze centrale doctrine is de
Katholieke Kerk. Alle andere Christelijke organisaties die
geloven in de doctrine van de Drie-eenheid, ontvingen deze enkel
van de Katholieke Kerk, die deze doctrine gedurende de derde en
vierde eeuw na Christus aannam.
Ditzelfde artikel 'De Heilige drievuldigheid' stelt verder ook
nog: "In de Bijbel is er vooralsnog geen éénduidig woord
waarmee de Drie Goddelijke Personen gezamenlijk aangeduid
worden." Dit artikel legt uit dat het woord 'Drie-eenheid' niet
bestaat in de Bijbel, en dat er in die zin ook geen voorstelling van
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest als een drie-eenheid
bestaat.
Het artikel in de Katholieke Encyclopedie vervolgt:
"De Concilie van het Vaticaan bepaalde dat het Christelijke
Geloof strikt genomen mysteries bevat (kan. 4). Alle theologen
zijn het erover eens dat de doctrine over de Drie-eenheid tot deze
categorie behoort. Inderdaad, van alle geopenbaarde waarheden
is dit wel de meest ondoorgrondelijke om te beredeneren.
Vandaar dat het ook een regelrechte ontkenning van de kerkelijke
leerstelling in kwestie zou zijn om dit geen mysterie te noemen."
Alhoewel dit soort artikelen van de Katholieke Kerk niet in
eenvoudige taal geschreven is, wordt er duidelijk verklaard dat de
doctrine van de Drie-eenheid een mysterie is dat niet zomaar
door menselijk redeneren ontsluierd kan worden. Deze doctrine
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wordt door henzelf als dusdanig obscuur ervaren in de
geschriften, dat zij als gevolg slechts op goddelijke wijze
geopenbaard kan worden.
Daarom vervolgt dit artikel over de Drie-eenheid dan ook met
een discussie over de uitdrukking 'mysterie', en wordt het
volgende gezegd:
"Het concilie van het Vaticaan heeft verklaard welke betekenis
wij in de theologie moeten toekennen aan het begrip 'mysterie'.
Het schrijft dat een mysterie een waarheid is die wij onmogelijk
kunnen ontrafelen zonder Goddelijke Openbaring, en die zelfs
nadat zij geopenbaard is, verborgen blijft door de sluier van het
geloof en gehuld (bij wijze van spreken) in een zekere
duisternis."(Const., De fide cath.", IV)
Aldus verkondigt de Katholieke Kerk onomwonden dat de
uitdrukking 'Drie-eenheid' niet Bijbels is, doch slechts een
geopenbaarde doctrine. De Katholieke Kerk gelooft dat de drieeenheid aan hun Kerk geopenbaard werd via het Pauselijke ambt.
Waarom accepteren zo velen in het Christelijke geloof dit van de
Katholieke Kerk, samen met nog vele andere niet-Bijbelse
doctrines, terwijl zij het gezag over zichzelf niet accepteren?
Sommige traditioneel Christelijke organisaties verwerpen de
doctrine van de Drie-eenheid. De 'Getuigen van Jehova' is er zo
een. In de Wachttoren (een publicatie van de Getuigen van
Jehova) stond een artikel onder de titel "Moet u in de Drieeenheid geloven?". Lees aandachtig enige citaten uit dit artikel
die duidelijk het gezag van de Katholieke Kerk en de doctrine
van de Drie-eenheid verwerpen.
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Na enig gedebatteer werd de vraag gesteld: "Als de Drie-eenheid
geen Bijbelse leer is, hoe is het dan ooit een doctrine van het
Christendom geworden?"
"Hij [Keizer Theodosius] stelde de geloofsbelijdenis van het
Concilie van Nicea in als de standaard voor zijn rijk en riep in
381 A.D. het Concilie van Constantienobel bijeen om de
formulering van deze doctrine [van de Drie-eenheid] nader te
verklaren."
"Tijdens dat Concilie werd besloten om de heilige geest op
hetzelfde niveau als God en Christus te plaatsen. Voor het eerst
begon de Drie-eenheid van het Christendom zich af te tekenen."
"WAAROM, heeft geen van Gods profeten gedurende duizenden
jaren ooit aan Zijn volk de Drie-eenheid onderwezen? Zou Jezus
zijn bevoegdheid als Grote Leraar niet op zijn minst gebruikt
hebben om de Drie-eenheid aan zijn volgelingen uit te leggen?
Zou God honderden pagina's vol Bijbelgeschriften inspireren
zonder daarin ook maar éénmaal instructies te geven omtrent de
Drie-eenheid als dit werkelijk een "hoofddoctrine" van het geloof
was?"
"Moeten Christenen geloven dat God eeuwen na Christus, en
nadat Hij de gehele Bijbel geïnspireerd had, de formulering zou
steunen van een doctrine die gedurende duizenden jaren niet
bekend was aan zijn dienaren? Een doctrine die een
'ondoorgrondelijk mysterie' is, die 'buiten het
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bevattingsvermogen van het menselijke verstand' ligt, en waarvan
algemeen bekend is dat zij een heidense achtergrond heeft en dat
zij 'grotendeels het resultaat van kerkpolitiek' was!"
"De getuigenis uit de geschiedenis is duidelijk: de leer van de
Drie-eenheid is een afwijking van de waarheid - afvallig van de
waarheid." (www.watchtower.org/library/ti/article_04.htm)
Het is duidelijk dat de Getuigen van Jehova de doctrine van
een Drie-eenheid, afkomstig van de Katholieke Kerk, niet
accepteren. Toch aanvaarden zij wél de Katholieke doctrine van
de Zondag voor hun erediensten. Allen in het Christelijke geloof
die de Zondagsviering handhaven, ontvingen dat geloof van de
Katholieke Kerk, die reeds vele honderden jaren bestond voordat
één van hen ook maar opgericht werd. De Katholieken stellen
duidelijk in hun eigen encyclopedie dat de Bijbel geen enkele
grondslag geeft voor de verandering van het houden van de
zevendedags Sabbat naar een Zondagsdienst op de éérste dag van
de week. Zij geven openlijk toe dat deze verandering op gezag
van de Katholieke Kerk tot stand kwam.
Waarom houden zoveel Christenen koppig vast aan de
Katholieke instelling van de zondagviering? Waarom hebben zij
het gevoel dat ze deze doctrine moeten verdedigen door
eigenhandig Bijbelverzen te verdraaien en in een verkeerd
daglicht te stellen zodat ze schijnbaar enige geldigheid aan de
zondagviering zouden geven? Feit is dat de Katholieke Kerk
gelijk heeft wanneer zij zegt dat er geen Bijbelse grond is voor
deze verandering. Nergens in de Bijbel wordt er een gebod
gegeven om de Zondag te houden in plaats van de Sabbatdag,
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voor de eredienst. Vraag aan gelijk welke predikant welk Bijbels
gezag iemand daartoe het recht geeft en hij zal behoorlijk
opgelaten zijn.
De doctrinaire verwarring gaat nog verder naarmate u dieper
graaft in datgene wat de verschillende organisaties als Gods
Woord onderwijzen. De Almachtige God verklaart dat Hij geen
God van verwarring is (I Korinthiërs 14:33). Toch verkeert deze
wereld in diepe verwarring over Zijn woord, Zijn waarheid en
Zijn manier van leven.
Hoe meer u te weten komt over de doctrinaire verschillen
binnen het Christelijke geloof en over hun herkomst, hoe meer
leugens en misleiding u zult ontdekken. Doe uzelf een plezier en
zoekt u eens een aantal woorden zoals Kerstmis, Pasen, Drieeenheid en Sabbat in een encyclopedie op. U zult zien dat heel
wat doctrines van het traditionele Christendom grotendeels
afkomstig zijn uit het heidendom. Men lijkt zich hierover echter
niet druk te maken, terwijl dat juist wel zou moeten! Als iets niet
volledig van God is, dan is het niet van God en is het ook niet de
waarheid!
De Waarheid!
De waarheid is dat men niet van de waarheid houdt. Zo is het al
bijna 6.000 jaar met de mens gesteld. Dat is de ware getuigenis
van de natuur van de mens. Dat is Gods ware getuigenis van de
schepping van de mens, tot nu toe. Precies om die reden komt dit
oordeel nu over de mensheid. U leeft toevallig net in de tijd dat
dit oordeel op zeer krachtige wijze voltrokken zal worden. God
heeft een plan en een bedoeling waarin de mens tot nu toe zijn

63

HET BEDROG IN DE MENS

gang heeft kunnen gaan in zijn verzet tegen Zijn wil en Zijn
levenswijze. En nu is de tijd gekomen om dit recht te zetten.
Wat is dan de waarheid? Dit boek is de waarheid! Dat is één
van de dingen die ik hoofdzakelijk waardeer in dit werk dat God
mij te doen heeft gegeven. Ik moet gewoon de waarheid
verkondigen, zoals het is. Ik hoef geen uren te besteden om haar
te verdedigen, uiteen te zetten of erover te debatteren. De
waarheid is nu eenmaal de waarheid, en u kunt haar nu ook
duidelijker gaan zien als u ook maar een greintje verlangen of
hoop koestert, om genade bij God te vinden in de tijd van
verwoesting die nu op het punt staat over ons te komen.
Jawel, dit boek spreekt de waarheid. God staat op het punt om
te bewijzen dat dit boek de waarheid verkondigt! Hij zal dat doen
door een machtsontplooiing die Hij nog nooit ten toon gespreid
heeft, om aan de mens te openbaren dat Hij hun Schepper is.
Bijna iedereen die dit boek leest zal zich niet aan de realiteit
kunnen onttrekken dat zij het bij het verkeerde eind hebben in
wat zij geloven over God. Het zal niet makkelijk zijn om dit toe
te geven als God u corrigeert. Hoeveel lijden zal u moeten
doorstaan voordat u zult toegeven wat de waarheid is? Hoe erg
zult u moeten lijden voordat u in bekering op uw knieën zult
vallen voor God, om uw hoogmoed te erkennen, uw koppigheid
en uw weigering om aan de waarheid te gehoorzamen - aan
datgene wat van Hem afkomstig is?
Onthoud goed dat God genadig is voor de gebrokenen van
geest (bij wie de geest van hoogmoed gebroken is), voor hen die
nederig zijn en openstaan voor Zijn onderricht, en die nastreven
om Hem in waarheid te gehoorzamen. Als u niet bereid bent uzelf
te vernederen, dan zal Hij u vernederen. U bent niet machtiger
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dan God. Hij is machtiger dan u! Als mensen Hem op de proef
stellen, vooral op dit moment in de menselijke geschiedenis, dan
zullen zij verliezen. Dat komt omdat de tijd voor het oordeel over
de mensheid op handen is, na 6.000 jaar van zelfbestuur. Nu is de
tijd die God heeft gekozen om te beginnen met Zichzelf volledig
aan de wereld te openbaren.
Uit de geschiedenis van de mens blijkt dat 'hij niet gelooft wat
God gezegd heeft.' God heeft 6.000 jaar aan de mens gegeven om
zijn eigen wegen te volgen. Dat gaat nu allemaal veranderen. Het
ware getuigenis van de hele menselijke geschiedenis is dat de
mens niet naar God geluisterd heeft, noch toegestaan heeft dat
Hij in hun leven zou regeren.
Het getuigenis voor die tijd is dat: 'God een einde zal stellen
aan het zelfbestuur van de mens en Zijn eigen heerschappij over
de gehele aarde zal vestigen. Dat is Gods oordeel over de mens.
Nu is de tijd voor Gods regering aangebroken; nu God openbaart
dat wat Hij reeds 6.000 jaar aan de mens gezegd heeft, inderdaad
de waarheid is!
God is ruimschoots geduldig geweest ten opzichte van de mens
en zijn wegen, maar God heeft ook een tijd gesteld voor Zijn
plan, dat spoedig ten einde loopt! De tijd is aangebroken dat God
Zijn oordeel over de ongehoorzaamheid van de mensheid gaat
uitspreken, met een macht en kracht die deze aarde nog nooit
gezien heeft. Hoe erg deze wereld ook zal lijden onder deze
Grote Verdrukking die op komst is, toch kunnen we vooruitzien
naar de vreugde en de vervulling van de fantastische mooie
wereld die daar achter ligt. Hopelijk zult u ook aan die nieuwe
wereld kunnen deelnemen.

Hoofdstuk 3

DE TIJD VOOR DE MENSHEID IS TEN
EINDE

De ware geschiedenis van de mensheid is niet datgene wat u op
school geleerd hebt. Wat hebt u geleerd over uw geschiedenis?
De plek waar wij leven bepaalt in grote mate wat wij leren
over de geschiedenis van de mensheid. Als u in China woont dan
zult u een heel ander beeld van de geschiedenis krijgen dan als u
in Japan woont; en dat geldt zowel voor oude als recente
geschiedenis. Wat men in Israël leert verschilt van datgene wat
men in Duitsland of Egypte leert. De geschiedenis van de
mensheid is anders in Griekenland dan in Italië. Zo is het nu
eenmaal.
De mens verdraait zijn kijk op het verleden met zijn eigen visie
van het heden en de toekomst. Er bestaan vele leugens
betreffende onze geschiedenis - de geschiedenis van de mens zoals we in het vorige hoofdstuk gezien hebben.
Terzijde, maar daarom niet minder relevant ten opzichte van
het onderwerp van dit hoofdstuk en wat later grondiger
behandeld zal worden, dient vermeld te worden dat het aan de
Europese visie op de Europese geschiedenis te danken is dat er
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een nieuw Europa aan het verrijzen is. In andere gebieden van de
wereld is men zich niet bewust van de groeiende machten in het
hart van Europa, die streven naar een 'Verenigde Staten van
Europa'. Het is belangrijk dat u dit goed begrijpt, want het heeft
alles te maken met een snel naderende Wereld Oorlog III.
Het hart van Europa snakt naar een heropleving van het
Europa van weleer, en God heeft geopenbaard dat zij dit zullen
bereiken en dat het de machtigste natie ooit op aarde zal worden,
die de wereld ooit gekend heeft. Zelfs terwijl ik dit schrijf, komen
er nieuwsberichten uit Europa die rapporteren over een nieuw
boek van een Belgische regeringsleider. Het bericht gaat als
volgt: "In een poging om tegen het tij van euroscepticisme in te
gaan dat in de Europese publieke opinie heerst, heeft de
Belgische premier Guy Verhofstadt een pleidooi gehouden voor
de oprichting van een federale 'Verenigde Staten van Europa'.
Dhr. Verhofstadt, liberaal, stelde donderdag (1 december 2005)
zijn nieuwe boek voor met de uitdagende titel 'De verenigde
Staten van Europa'.
Deze staatsman is, net zoals vele anderen, bezeten van een
verterende passie voor een sterk Verenigd Europa. Deze
onverzadigbare honger wordt voor het grootste deel gevoed door
diepe wortels uit het verleden, die een brandend verlangen naar
een hernieuwde toekomst doen opflakkeren.
Iedereen heeft een eigen unieke kijk op de geschiedenis. De
ware geschiedenis van de mens kan alleen gezien en begrepen
worden als men een juiste relatie met God heeft. Daarom is de
mensheid blind voor haar eigen ware geschiedenis. De mens
heeft nooit een hechte relatie met God gewild. Door de tijd heen
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hebben velen Gods naam gebruikt, zonder te willen doen wat Hij
zegt. De hypocrisie van de mens gaat heel ver.
De Ware Geschiedenis van de Mensheid
De realiteit is dat u alleen de waarheid over de geschiedenis van
de mensheid kan begrijpen, als u weet hoe God door de eeuwen
heen met de mens gewerkt heeft. Door de tijd heen heeft de mens
zijn eigen ontstaan niet erkend! Hij heeft verkozen dit te negeren.
Veel te veel mensen beweren dat zij in God geloven, maar
verkiezen toch om te geloven dat zij uit het slijm gekropen zijn
en zo tot mens geëvolueerd zijn. Niet alleen heeft de mens de
waarheid over zijn ontstaan ontkend, maar hij heeft ook de
waarheid over iedere daaropvolgende stap ontkend.
God zei het volgende over de mens: "En daar zij het
verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen
overgegeven aan een verwerpelijk denken..." (Romeinen 1:28) In
deze verzen zegt God eenvoudigweg dat Hij de mens, omdat deze
verkozen heeft Hem niet te kennen, zou loslaten (Zichzelf zou
distantiëren van de mens) zodat deze de consequenties zou
kunnen ondervinden van zijn verkeerde keuzes, die resulteren in
menselijk lijden en vertroebeling van de geest.
Het resultaat van de keuze die de mens maakte om God
volledig uit beeld te houden of toch tenminste op een veilige
afstand, is dat hij zijn eigen geschiedenis verdraaid en verkeerd
voorgesteld heeft, om zich ervan te verzekeren dat hij God op
afstand zou houden. Veeleer dan toe te geven dat zijn bestaan
verbonden is met God, heeft de mens zijn geschiedenis
opgesmukt om zijn eigen hoogmoed en trots te verheerlijken.
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Om dit punt te verduidelijken dient u zichzelf de volgende
vraag te stellen: "Hoeveel geschiedenisboeken vertellen het
verhaal over het ware begin van de mens? Hoeveel boeken leren
ons over onze eerste ouders, Adam en Eva?" Ziet u waar het om
draait? Wat een zieke geest heeft de mens, dat hij zelfs zijn
bestaan, dat God hem gaf, niet accepteert? Gelooft u werkelijk
dat de mens graag de kennis van God - zijn eigen Schepper aanvaardt? Het is precies hierom dat de mens nu de laatste fase
van zijn eindtijdoordeel bereikt heeft, na 6.000 jaar verknoeide
geschiedenis!
Dus, hoe waarheidsgetrouw is onze geschiedenis? De mens
aanvaardt het verhaal van Adam en Eva niet als onderdeel van
zijn geschiedenis. Hij aanvaardt, noch onderwijst het verhaal van
Noach en de vloed. Deze twee zaken alleen al verhinderen de
mens om de meest fundamentele levenslessen te leren. De
geschiedenis zou ons moeten leren hoe wij zowel in het heden als
in de toekomst behoren te leven. Wat sommige mensen in de
wereld ondervonden, toen het reeds te laat was, is dat als we niet
van onze fouten (lessen) uit het verleden leren, we ze
onherroepelijk zullen herhalen. Dat is precies wat er gebeurd is
sinds de dag dat we hier op aarde geplaatst werden - een
compleet falen om van onze fouten te leren, en ons tot God te
keren.
Net zoals in de film "Groundhog Day", heeft de mens in zijn
leven steeds het verleden (onze geschiedenis) herhaald, opnieuw
en opnieuw, in een poging om het juiste te doen, zonder dat ooit
te bereiken. Daarom gaat God nu ingrijpen en ons voor onszelf
behoeden.

2008 – Gods Laatste Getuigenis

67

God gaat een einde maken aan 6.000 jaar van menselijke
wegen, menselijke regeringen, menselijke religies en
zelfveroorzaakte menselijke ellende. U leeft nu in de spannendste
tijd van de gehele menselijke geschiedenis. Nog voor dat de mens
ooit geschapen werd lag het altijd al in Gods bedoeling om de
mens toe te staan gedurende een periode van 6.000 jaar zijn eigen
regeringen en religies te hebben. Die tijd hebben we nu gehad, en
is bijna voltooid. De tijd voor de mensheid is ten einde!
God heeft gedurende de afgelopen 6.000 jaar heel veel geduld
gehad met de mens, teneinde grootste zaken te verwezenlijken
voor Zijn grote doel. De eerste fase van dat plan is bedoeld om
ons uit deze lange geschiedenis te leren dat we niet in staat zijn
om onszelf succesvol te regeren. Alle regeringen en religies van
de mens hebben gefaald. Het is werkelijk een groot geschenk van
God dat Hij ons deze les laat leren. Want als we die les
uiteindelijk niet zouden leren, dan kunnen we het grote doel, dat
Hij voor ons in petto heeft, nooit bereiken. Alleen wanneer die les
geleerd wordt, kunnen we uiteindelijk beginnen met blijvende
vrede en waar geluk te bereiken.
Inderdaad, God heeft werkelijk veel geduld met de mensheid
gehad, want de realiteit is dat: het leven niet aan ons
verschuldigd is. Het is niet iets wat wij onvoorwaardelijk
verdienen. Het is een geschenk van God.
Daar de mens verkozen heeft om God buiten zijn geschiedenis
te houden, zal dit boek deze leemte zoveel mogelijk vullen zodat
u beter kunt begrijpen waarom we ons in de eindtijd bevinden,
wat nu volgt, en waarom.
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Gods Openbaring en Zijn Profeten
God droeg Noach op om een ark (een groot schip) te bouwen.
Noach kreeg tevens de opdracht om aan anderen te vertellen dat
God hem opgedragen had die te bouwen, en dat Hij (God), een
grote vloed over de aarde zou doen komen vanwege de zondige
wegen van de mens. Niemand nam Noach au serieus, behalve
zijn directe familieleden.
Mozes kreeg de opdracht om zowel naar de Israëlieten als de
Egyptenaren te gaan, en hun te vertellen dat God hem gezonden
had. Het duurde even voordat ze hem begonnen te geloven.
God heeft keer op keer Zijn profeten naar verschillende
volkeren gestuurd, en iedere keer droeg God zijn profeten op om
duidelijk te maken dat alles wat zij (de profeten) hen (de mensen)
vertelde, van God kwam en aan hen gericht was.
Nadat we vele eeuwen lang niets van Gods profeten gehoord
hebben, is de tijd weer aangebroken - om voor een laatste keer Gods woord te horen en datgene wat Hij op het punt staat te
doen. Het is de ultieme openbaring in 6.000 jaar. Deze laatste
periode van openbaring is een accumulatie van alle oude profeten
en het merendeel van al hun profetieën die betrekking hebben op
deze tijd. Het is de meest belangrijke tijd in de hele menselijke
geschiedenis. Het is dé tijd waarin God Zichzelf uiteindelijk veel
nadrukkelijker dan ooit tevoren aan de mens zal openbaren- veel
meer dan ooit tevoren!
Gods twee eindtijdprofeten zullen grote macht uitoefenen,
zowel in hun machtsvertoon op aarde, als in de krachtige wijze
waarop zij God zullen openbaren - meer dan alle profeten bij
elkaar. Zo ontzagwekkend is de tijd die wij nu zijn binnengegaan.
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Zoals gezegd, ben ik één van deze profeten en tevens de
woordvoerder van de twee. Wat ik u vertel komt niet uit mijzelf,
maar is van God afkomstig, de God van Abraham - de
almachtige God van het Universum.
Het is niet mijn taak om mensen te sussen. Ik vervul mijn taak
niet met het soort geveinsde vroomheid dat zovele religieuze
leiders zich aanmeten. Ik voer mijn taak niet uit met
hoogmoedigheid en trots, omdat ze niets met ijdelheid, ego of
enige illusie van grootsheid van doen heeft. Eenvoudig gezegd,
het draait niet om mij - het gaat over God - het is van God. Zelfs
dit kan door sommigen geïnterpreteerd worden als hoogmoed of
eigenwaan, omdat dit alles verwezenlijkt zal worden door God en
door middel van de grote macht en kracht die Hij mij zal geven.
Hier ligt een grote kans voor u. Deze woorden, die tot u
gesproken worden, kunt u laten bezinken, en God de gelegenheid
geven u te tonen dat zij waar zijn, of u kunt weerstand bieden en
de harde consequenties ondergaan die alle van trots vervulde
mensen, die zich niet willen bekeren, zullen ondervinden. Of u
deze woorden aanvaardt of niet, toch zal er sprake van lijden zijn.
Maar het is wijs, meer dan op welk ander tijdstip in de
geschiedenis van de aarde, om God in nederigheid en
ootmoedigheid te zoeken opdat u Zijn gunst en barmhartigheid
zou kunnen ontvangen. Deze tijd van oordeel is niet het moment
om zich tegen God te verzetten en datgene wat Hij zegt en doet te
weerstaan. U zult niet winnen. Iedereen die weigert gehoor te
geven aan Hem zal gebroken worden, zelfs tot de dood toe,
indien nodig.
God is genadig en vervuld van liefde voor de mensheid op een
manier die u zich niet kunt voorstellen. Maar God kan Zijn
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barmhartigheid en liefde niet aan mensen geven totdat zij hun
eigen verkeerde wegen beginnen te erkennen en de Zijne
beginnen te zoeken.
De mens heeft al vele eeuwen lang Gods rechtstreekse
correctie ontlopen, omdat Hij zo'n groot geduld heeft gehad in
Zijn allesomvattende plan voor de mensheid. We bevinden ons nu
aan het einde van 6.000 jaar in dat plan, en voordat de volgende
grote fase verwezenlijkt kan worden, moeten alle regeringen en
religies van de mens beëindigd worden. Dat is de tijd waarin wij
nu leven. Dit is uw realiteit!
God zal het bewijs leveren wie Hij zendt. Zoals de ontplooiing
van de profetische gebeurtenissen in kracht en frequentie zullen
toenemen, zo zal ook ik in kracht toenemen en meer en meer
door anderen erkend worden in de taak die God aan mij gegeven
heeft. Dit is Gods doel, en Hij zal het ten uitvoer brengen.
Ofwel ben ik een zeer eloquent en een gek, óf ik ben door God
gestuurd. De helderheid, ordelijkheid en de rationaliteit van alles
wat u hier leest vormt op zich een getuigenis dat dit van God
afkomstig is. En, als dit alles dan inderdaad van God afkomstig
is, zou het dan verstandig zijn om het te negeren?
Wat Volgt Nu?
Om te begrijpen wat er nu komen gaat, moet u weten waar we
ons nú in de profetieën bevinden. Hiertoe dient u meer te weten
over de Zegels van Openbaring.
Het boek Openbaring werd in de jaren 90' na Christus door de
Apostel Johannes geschreven, nadat God hem deze openbaring
had gegeven in zijn ballingschap op het eiland Patmos. Johannes
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schreef over Zeven Zegels die in de eindtijd geopend zouden
worden - nú in déze tijd!
De eerste vijf zegels, die uitgebreider aan bod komen in "De
Geprofeteerde Eindtijd", gaan over Gods ware Kerk. Deze Zegels
zijn reeds geopend. De boodschap en openbaring van deze Vijf
Zegels, was niet voor deze wereld bedoeld. Zij was exclusief
voor de Kerk. De wereld had geen idee wat er gaande was,
omdat zij zich niet bewust was (en dat nog steeds niet is) van
Gods enige ware Kerk.
Op dit moment zijn Zes Zegels reeds geopend. Maar omdat de
wereld zo ver van God verwijderd is, heeft zij de gebeurtenissen
die in deze periode plaatsvonden niet herkend. Het zijn precies
deze gebeurtenissen die aan de opening van het Zevende Zegel
voorafgaan, en daarmee ook tot de grootste tijd van verwoesting
leiden die de wereld ooit gekend heeft.
Net zoals Gods eigen Kerk niet op haar hoede was en totaal
verrast werd toen de Zegels van Openbaring geopend begonnen
te worden, zal ook de wereld bij de opening van het Zevende
Zegel volledig verrast zijn.
Op het tijdstip dat ik dit schrijf is het precies elf jaar geleden
dat het Eerste Zegel van Openbaring geopend werd. Dat was op
17 december 1994. Indien u ongeïnteresseerd reageert op deze
recente geschiedenis van Gods Kerk en de opening van de eerste
vijf zegels, dan zit u fout. U moet weten wat er de voorbije elf
jaar gebeurd is, omdat er een gelijkaardig 'type' van profetische
verwoesting op het punt staat over de hele wereld te komen.
De opening van het Eerste Zegel was het begin van een
apostase (een afvalligheid van de waarheid) en een grote
geestelijke verwoesting van Gods Kerk. De opening van dit zegel
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diende als waarschuwing en aankondiging aan Gods volk dat de
eindtijd nu op handen was, en dat de wederkomst van Jezus
Christus nu voor de deur stond - de aftelling voor de wederkomst
van Christus was begonnen!
De opening van het Zevende Zegel zal dienen als een
w a a r s c h u w i n g a a n d e w e re l d , d a t d e d e f i n i t i e v e
eindtijdverdrukking aangebroken is, en dat de wederkomst van
Jezus Christus nu op handen is - de definitieve aftelling voor de
wederkomst van Christus is begonnen!
Tijdens de opening van de eerste vier zegels, kwam er grote
geestelijke verdrukking over de Kerk. In de eerste maanden van
deze verwoesting viel tweederde van de Kerk af. Meer details
over deze gebeurtenis kunt u terugvinden in het boek "De
Geprofeteerde Eindtijd".
Hoewel het overblijvende derde deel van de Kerk zwaar
gechoqueerd was door deze gebeurtenissen, spatte ook dit in vele
honderden, aparte, rivaliserende organisaties uiteen. De Kerk was
ver afgedwaald van de geestelijke toepassing van Gods weg van
liefde die broeders onderling behoren te beoefenen. De liefde van
velen was onder Gods eigen mensen verkoeld, precies zoals
Jezus Christus gezegd had dat het zou gebeuren (Matheus 24:12).
Gods Kerk, klein in de ogen van de wereld, werd in de gehele
wereld verstrooid en was niet langer verenigd als één ware Kerk.
De eerste drie zegels maakten ten gevolge van haar eigen
hoogmoed, zonde en geestelijke lauwheid de weg vrij voor de
zelfvernietiging van tweederde van Gods eigen Kerk.
De periode van het Vierde Zegel was een profetische
openbaring van wat er met het resterende derde deel van de Kerk,
die verstrooid was, zou gebeuren. Daar dit laatste derde deel zich
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niet wou bekeren van zijn schuld in het veroorzaken van de
verwoestende gevolgen van de opening van de eerste drie zegels,
begon de Kerk opnieuw in slaap te vallen en verviel zij in een
herhaling van hetzelfde soort verwoesting als in de eerste drie
zegels. Gedurende diezelfde periode begon God een overblijfsel
van dat laatste derde deel uit te zuiveren, te kneden en te vormen
waarmee Hij Zijn werk in de laatste era van de Kerk zou
voltooien.
God is altijd heel duidelijk over dit overblijfsel in de eindtijd
geweest. Momenteel bestaat dat overblijfsel nog slechts uit één
tiende deel van datgene wat God gezegd heeft dat Hij zou
aansporen en wakker maken. Dit boek zal als instrument dienen
om het overige negentig procent wakker te maken (wat alles
samen tien procent van het laatste derde deel van de verstrooide
Kerk zal vormen). Gods Kerk wacht met spanning op degenen
die wakker gemaakt zullen worden en tot Hem zullen terugkeren.
Negentig procent van dat laatste derde deel van de Kerk dat
verstrooid werd, zal niet voor de wederkomst van Jezus Christus
door God wakker gemaakt worden en zal ook niet de kans krijgen
om het Millenniumtijdperk, dat daarna komt, mee te maken.
Daarvoor diende de periode van het Vierde Zegel, als
waarschuwing dat dit verstrooide derde deel een gelijkaardige
verwoesting zou ondergaan als het eerste en tweede deel.
Datgene wat tijdens de eerste vier zegels met de Kerk
gebeurde is op dit moment misschien van weinig betekenis voor
u, maar het is van vitaal belang omdat hierin sprake is van een
profetische tweeledige betekenis over een grote fysieke
verwoesting (verdrukking), in de wereld, en meer specifiek in de
Verenigde Staten.
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Net zoals de Kerk, ondanks Gods waarschuwing, totaal verrast
werd, zal ook de wereld, ondanks dat God haar gewaarschuwd
heeft, totaal verrast en onvoorbereid zijn. Wanneer het Zevende
Zegel geopend wordt zal het fysieke deel van deze tweeledige
profetie beginnen, net zoals het geestelijke type, tijdens de
opening van de eerste Vier Zegels eerst in Gods Kerk werd
vervuld.
Bij de opening van het Zevende Zegel zal de fysieke
vervulling van deze tweeledige profetie beginnen, exact op het
moment dat de Verenigde Staten als eerste verwoest wordt. In dat
land zal de grote verdrukking beginnen, die de gehele aarde zal
treffen gedurende de laatste drie en een half jaar die voorafgaan
aan de wederkomst van Jezus Christus, wanneer Hij de macht
over alle regeringen op aarde zal overnemen. Om te beginnen zal
één derde van deze natie vernietigd worden. Maar laten we,
voordat we het Zevende Zegel behandelen, nog even stilstaan om
het vorige Zegel bespreken.
De Opening van de Zegels
Er zijn Zeven Zegels in het boek Openbaring die in de eindtijd
geopend worden. Zoals gezegd hebben de eerste vijf zegels
betrekking op Gods Kerk. De timing voor de opening van de
Zegels heeft altijd in de handen van God de Vader gelegen; alleen
in Zijn handen. Het boek Openbaring toont ons dat er slechts één
is van wie God zei dat Hij waardig was om deze zegels te
openen. Laten we deze geschiedenis eens bekijken.
En ik [Johannes] zag in de rechterhand van Hem, die op de troon
zat, een boekrol, beschreven van binnen en van buiten,
welverzegeld met zeven zegels [een boekrol van de Zeven Zegels
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van Openbaring]. En ik zag een sterke Engel, die met luider stem
uitriep: wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te
verbreken? En niemand in de hemel, noch op aarde, noch onder
de aarde kon de boekrol openen of haar inzien." (Openbaring
5:1-4)
God gaf ontelbare profetieën over de eindtijd aan Zijn
profeten, maar de volledige betekenis van deze profetieën zou
pas geopenbaard worden in de laatste paar jaar van de 6.000 jaar
van menselijk zelfbestuur, die de mens op aarde gegeven zijn. De
profeet Daniël schreef vele dingen over deze eindtijd, maar
niemand heeft de volle betekenis van deze eindtijdprofetieën ooit
doorgrond omdat God, net zoals met de Zeven Zegels van
Openbaring, niet van plan was om de specifieke betekenis ervan
vóór de eindtijd te onthullen. Toch hebben velen geprobeerd om
de betekenis van deze profetieën uit te leggen, ook al lag het
altijd al in Gods bedoeling om ze tot de eindtijd gesloten en
verzegeld te houden. Die tijd is nu aangebroken, en dat is ook de
reden waarom God een profeet heeft doen opstaan om datgene
wat tot nu toe verzegeld is geweest, te openbaren!
Daniël wilde graag de volledige betekenis kennen van datgene
wat hij over de eindtijd geschreven had, maar kijk wat God tegen
hem zei toen hij vroeg wat dit alles betekende: "Gaat uws weegs
Daniël want deze woorden zijn verzegeld en gesloten tot de
eindtijd" (Daniël 5:9-10)
Wanneer we vervolgens in Openbaring lezen dat Johannes in
tranen uitbarstte omdat er niemand gevonden kon worden die
waardig was om de Zeven Zegels te openen, wordt het volgende
gezegd:
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"Een van de oudsten zei tot mij: ween niet; zie de leeuw uit de
stam van Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de
boekrol en haar zeven zegels te openen." (Openbaring 5:5)
Daaropvolgend begonnen de vierentwintig oudsten een gezang
te zingen over Jezus Christus:
"Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen;
want Gij zijt geslacht en Gij hebt hen [de 144.000 die met
Christus zullen terugkeren] voor God gekocht met uw bloed, uit
elke stam en taal en volk en natie. En Gij hebt hen voor onze God
gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters en zij zullen als
koningen heersen op de aarde." (Openbaring 5:9-10)
God gaf op de door Hem vastgestelde tijd de
verantwoordelijkheid om de Zeven Zegels te openen aan Jezus
Christus. Toen Christus deze Zegels begon te openen openbaarde
Hij aan mij, Zijn dienaar, één van Gods eindtijdprofeten, de
betekenis ervan. De betekenis van de specifieke eindtijd
gebeurtenissen en het tijdstip van hun effectieve voltrekking op
aarde kon niet begrepen worden totdat Christus de Zegels begon
te openen.
Nogmaals, Zes Zegels zijn reeds geopend... slechts één blijft
over.
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ONDERVERDELING VAN DE ZEVEN ZEGELS
Het Zesde Zegel bevat Zeven Donderslagen.
Het Zevende Zegel is onderverdeeld in Zeven Trompetten.
De Zevende Trompet is Onderverdeeld in Zeven Laatste
Plagen.
Het Zesde Zegel (de huidige periode ten tijde van dit schrijven)
bevat Zeven Donderslagen die gedurende deze periode met
tussenpozen luider en luider zullen klinken, zelfs tot in de periode
van het Zevende Zegel.
Het boek Openbaring bevat Zeven Zegels die door Jezus
Christus geopend worden. Het
Zevende zegel op zich is
onderverdeeld in zeven aparte periodes van grote fysieke
verwoesting die op de aarde ontketend worden, en elk van hen
wordt aangekondigd door het schallen van Zeven Trompetten. De
Laatste drie van de Zeven Trompetten worden ook wel de Drie
Laatste Weeën genoemd. De Zevende Trompet weerklinkt exact
op de laatste dag van de drie en een half jaar van de grote
verdrukking, en deze Zevende Trompet is op haar beurt
onderverdeeld in Zeven Laatste Plagen.
Het Zesde Zegel
We bevinden ons nu in periode van het Zesde Zegel, en er blijft
nog slechts één zegel over dat geopend moet worden. Dit boek
wordt aan het einde van die tijdsperiode geschreven. Er rest nog
maar weinig tijd voordat het Zevende Zegel geopend wordt, en
de laatste drie en een half jaar van menselijk zelfbestuur
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beëindigd wordt. Deze profetische periode die op vele plaatsen
door de gehele Bijbel vermeld staat, wordt omschreven als de
ergste tijd van verwoesting en dood die de aarde ooit heeft
meegemaakt.
Voordat dit laatste Zegel geopend wordt moet u weten wat er
nu aan de hand is en waarom, opdat u kunt gaan begrijpen wat u
dient te doen om beter voorbereid te zijn op wat komen gaat.
Deze huidige periode binnen de tijdspanne van het Zesde
Zegel, is een overgangstijd tussen gebeurtenissen die specifieke
de Kerk van God aangaan (de voltooiing van een geestelijke fase)
en de profetische gebeurtenissen die zich beginnen te ontvouwen
(ontsluierd worden) in de fysieke verwoesting van de aarde (het
begin van een fysieke fase). Dit is de tijd waarin de fysieke
verwoesting escaleert, die het best vergeleken kan worden met
een zwangere vrouw in barensnood.
De periode van het Zesde Zegel is van grote betekenis voor
God, omdat Hij gedurende deze tijd een werk zal voltooien waar
Hij gedurende de afgelopen 6.000 jaar mee bezig geweest is.
Gedurende die millennia heeft God Zijn eigen regering
voorbereid, die na de wederkomst van Jezus Christus over de
gehele wereld zal regeren. In de voorbije 6.000 jaar heeft God
diegenen geroepen die Hij zou voorbereiden om deel uit te
maken van die regering, zij die met Jezus Christus zullen regeren
wanneer Zijn Koninkrijk komt om de controle over alle
heerschappij op aarde te nemen. Voordat dat Zevende Zegel
geopend kan worden moet eerst dit grote werk van God voltooid
zijn.
Wanneer het Zevende Zegel geopend wordt, zullen Zeven
Trompetten opeenvolgend weerklinken, waarbij ieder van hen
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een nieuwe fase van vernietiging aankondigt. Het schallen van de
eerste vier trompetten heeft hoofdzakelijk met de ondergang van
de Verenigde Staten te maken, maar er zullen ook nog andere
landen zijn, die tezelfdertijd enorm zullen lijden. Johannes sprak
over deze tijd toen hij zei:
"En toen Hij [Jezus Christus] het zevende zegel opende, kwam er
een stilte in de hemel, ongeveer een half uur lang. En ik
[Johannes] zag de zeven engelen, die voor God staan, en hun
werden zeven trompetten gegeven." (Openbaring 8:1-2)
We zullen hier later dieper op in gaan maar dit verslag is het
begin van de beschrijving van deze zeven engelen, aan wie de
zeven trompetten gegeven zijn. Wanneer zij hun trompetten laten
weerklinken, zullen er zeer specifieke gebeurtenissen
plaatsvinden, die de aarde met afschuwelijke vernietigende
kracht zullen overspoelen. Maar het dient hier gezegd dat de
eerste vier trompetten vooral verschrikkelijke verwoesting
aankondigen die eerst en vooral de Verenigde Staten en haar
bondgenoten zullen treffen.
Deze eerste vier trompetten van het Zevende Zegel worden
hier ter sprake gebracht, om u te helpen een beter overzicht te
krijgen van het verloop der gebeurtenissen die zich tijdens het
Zesde Zegel voordoen. We keren nu even op onze stappen terug
om een vollediger beeld van de situatie te krijgen. Laten we even
lezen wat er aan deze eerste vier engelen van het Zevende Zegel
gezegd wordt, voordat hun wordt toegestaan om op hun
trompetten te blazen, wat zal resulteren in de ondergang van de
Verenigde Staten.
"En ik [Johannes] zag een andere engel opkomen van de opgang
der zon, hebbende het zegel van de levende God; en hij riep met
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luider stem tot de vier engelen aan wie het gegeven was aan de
aarde en de zee schade toe te brengen [de engelen met de eerste
vier trompetten van het Zevende Zegel], 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.' En ik hoorde het getal van hen, die verzegeld
waren: hondervierenveertigduizend waren verzegeld uit alle
stammen der kinderen Israël." (Openbaring 7: 2-4)
Johannes zag deze engel, die is afgebeeld als degene die het
zegel van God draagt waarmee allen die tot Gods Koninkrijk
zullen behoren, verzegeld moeten worden. Deze engel heeft een
taak te volbrengen, en hij heeft een boodschap voor de eerste vier
engelen van het Zevende Zegel. Hij zei tot deze vier engelen dat
zij moeten wachten tot zijn taak vervuld is, voordat zij hun
trompetten mogen laten weerklinken.
De Verzegelden
Wie zijn deze 144.000 die Gods zegel zullen ontvangen, en wat
betekent dit? Er bestaan talloze theologische ideeën over wie
deze 144.000 wel mogen zijn, maar zoals altijd hebben de
religies van de mens het fout.
Het probleem met de religies van de mens is, dat zij Gods doel
en plan, dat God hier op aarde uitwerkt, niet begrijpen. De
weigering van bijbelgeleerden om deze verzen waarheidsgetrouw
weer te gegeven, heeft ertoe bijgedragen dat het traditionele
Christendom in duisternis wordt gehouden.
Het grote probleem met bijbelgeleerden is dat zij geloven dat
we ons nu in de tijd bevinden waarin God wanhopig probeert de
wereld te redden. Hierdoor, en door nog andere verkeerde

2008 – Gods Laatste Getuigenis

81

veronderstellingen, schilderen zij God af als te zwak en
machteloos om de mensheid te redden. Dat is een verfoeilijke
perverse verdraaiing van de waarheid. God is ALMACHTIG! In
de theologie van deze wereld lijkt Satan veel machtiger dan God,
omdat hij afgeschilderd wordt als degene die het grootste deel
van de wereld verhindert om God te aanbidden. Dit toont aan in
welke mate theologen en bijbelgeleerden verblind zijn, omdat
God nu helemaal niet bezig is om te proberen de wereld te
redden. Zoals dit boek zal aantonen gaat Gods ongelofelijke plan
van redding (dat aan de gehele mensheid zal worden aangeboden)
het begrip van geleerden en theologen verre te boven.
Vandaag de dag zijn alle theologen en bijbelgeleerden, zonder
uitzondering, volledig blind voor Gods waarheid. God staat op
het punt deze warboel door middel van Zijn twee
eindtijdgetuigen recht te zetten. God zal een duidelijk
onderscheid maken tussen wat waar en wat vals is - wie
waarachtig is en wie een leugenaar!
De waarheid is, dat God gedurende de voorbije 6.000 jaar niet
veel mensen geroepen heeft, noch met velen gewerkt heeft. Zelfs
in de tijd van Jezus Christus geloofden slechts weinigen Gods
waarheden, en onder hen bevonden zich zeer zeker geen
geleerden of religieuze leraars. De vele duizenden Farizeeërs en
Sadduceeërs geloofden God niet. Zij gaven preken over God en
de geschriften van de wet en de profeten, maar zij geloofden niet
wat God zei. Hetzelfde probleem bestaat vandaag de dag nog
steeds. Velen verkondigen God, Jezus Christus en liefde, maar zij
geloven God niet.
Er zijn enige schriftgedeelten waarin gewag gemaakt wordt
van twee gelegenheden waarbij enkele duizenden mensen naar
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Jezus Christus kwamen luisteren, maar zelfs Hij legde uit dat zij
dit niet om de juiste redenen deden. Heel vaak hielden mensen
ermee op Hem te volgen om datgene wat Hij zei. Johannes vertelt
ons over zo'n gelegenheid, waarbij Jezus sprak over het belang
van de symboliek die Zijn offer zou hebben in de vervulling van
het jaarlijkse Pascha.
"Jezus dan zeide tot hen: voorwaar, voorwaar Ik zeg u, tenzij gij
het vlees van de Zoon des mensen eet en Zijn bloed drinkt, hebt
gij geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt,
heeft eeuwig leven en Ik zal hem opwekken ten jongste dage.
Want mijn vlees is ware spijs en mijn bloed is ware drank. Wie
mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en Ik in
hem.' (Johannes 6:53-56)
Jezus legt u iets geestelijks uit wat zij nog niet konden
begrijpen. Hij vertelde hen over de symboliek die de Kerk later
zou vervullen in de naleving van de jaarlijkse Paschadienst. Die
jaarlijkse dienst die God Zijn volk gebood om daar jaar na jaar
aan deel te nemen, bevat een ceremonie die bestaat uit het eten
van een stukje ongezuurd brood en het drinken van wat wijn. Dit
zijn symbolen die het gegeselde lichaam en het vergoten bloed
van Jezus Christus voorstellen, waardoor de mens gered kan
worden. Maar vele van Zijn Joodse volgelingen waren niet
ontvankelijk voor Zijn woorden, omdat het voor hen ondenkbaar
en tegen Gods gezondheidswetten was om mensenvlees te eten of
bloed te drinken. Daarom staat er geschreven: "Van toen af
keerden vele van Zijn discipelen terug en gingen niet langer met
Hem mede." (Johannes 6:66)
Jammer genoeg begrijpt de wereld vandaag nog steeds niets
van dit relaas. Het grootste deel van het traditionele Christendom
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heeft alles verdraaid tot een ceremonie die zij de 'communie'
noemen. Maar Jezus had het over de grote betekenis die Zijn
dood zou vervullen in Gods doel en de openbaring die vervat zit
in deze jaarlijkse Paschadienst. De Joden en de traditionele
Christenen wijzen Gods Pascha af. Daarom blijven zij blind voor
het ware plan en doel dat God hier op aarde aan het uitwerken is.
Het Jodendom weigert het Pascha te houden op de dag die God
geboden heeft, en verkiest veeleer de viering van het traditionele
Seder feest, waarvan zij beweren dat het op de Pascha avond
valt. Het traditionele Christendom viert Pasen en gaat ter
Communie, maar zij zijn niet gehoorzaam aan het gebod om het
jaarlijkse Pascha te onderhouden, waarvan zelfs de apostel Paulus
duidelijk zegt dat het door de Kerk gehouden moet worden.
Gedurende de drie en een half jaar van Zijn prediking, tot op
het moment dat Jezus Christus vermoord werd door de 'religieuze
mensen' van Zijn tijd (uitgevoerd door de Romeinen), verlieten
vele van Zijn volgelingen Hem. In het eerste hoofdstuk van
Handelingen lezen we dat Petrus, na Christus' dood, slechts 120
discipelen toesprak die trouw gebleven waren.
Toen de Kerk op de dag van Pinksteren opgericht werd, deed
God een mirakel om die gelegenheid extra aandacht te geven,
maar het bleef Zijn bedoeling om dit alles kleinschalig te houden.
Om en nabij drieduizend mensen werden die dag bewogen om
zich te bekeren en deel van de Kerk te gaan worden. Drieduizend
is nog steeds een klein aantal in vergelijking met het aantal
mensen dat in die tijd leefde. Het was niet Gods bedoeling om in
die tijd miljoenen mensen aan Zijn Kerk toe te voegen. God riep
slechts enkele duizenden, waarmee Hij werkte om het grote doel
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te verwezenlijken dat Hij bij de wederkomst van Jezus Christus
zal openbaren.
De Kerk groeide, maar niet zoals de meeste geloven. Ze bleef
altijd erg klein. De Bijbel spreekt over vele gelegenheden waarbij
de mensen in hun huizen bij elkaar kwamen. Huizen waren klein,
en de Kerk was ook klein.
Het traditionele Christendom heeft de Kerk afgeschilderd als
immer groeiend tot op de dag van vandaag; en heden geloven zij
dat de Kerk tot vele miljoenen uitgegroeid is. Dat is niet waar!
Dat is nooit Gods bedoeling geweest. De Kerk van God is altijd
klein geweest - ook vandaag de dag. En waarom? Gedurende
6.000 jaar heeft God diegenen die bij de wederkomst van Jezus
Christus deel zullen gaan uitmaken van een wereldomvattende
regering, eigenhandig uitgekozen. God heeft een reddingsplan,
maar het is niet dat wat de wereld ons leert! U zult nog veel
boeiende dingen over het leven en de dood leren, en ook hoe aan
alle mensen de kans op redding gegeven zal worden; een kans die
de voorbije 6.000 jaar niet gegeven werd.
Wie zijn nu deze 144.000 die door God verzegeld worden? Zij
zijn diegenen die gedurende de voorbije zes millennia speciaal
door God zijn uitgekozen; die Hij gekneed en gevormd heeft
zodat zij bij de wederkomst van Jezus Christus weer tot leven
gewekt zouden kunnen worden om in Zijn Koninkrijk te regeren.
In de eerste vierduizend jaar van de geschiedenis van de mens
heeft God slechts met zeer weinigen gewerkt, die deel van die
nieuwe regering in Zijn Koninkrijk zouden gaan maken. Dit kan
men in het Oude Testament lezen. Er worden daar maar weinigen
genoemd die God volgden en waarmee Hij werkte.
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Zelfs in het begin wordt na enkele honderden jaren Noach
vermeld als zijnde de achtste prediker van gerechtigheid.
Gedurende meer dan 4.000 jaar werden er maar weinigen door
God geroepen.
Toen Abram en Sarai (wiens namen later gewijzigd werden in
Abraham en Sarah) geroepen werden, was er niemand anders
waar God mee werkte. Er waren perioden van meerdere
honderden jaren, waarin God slechts met een handvol mensen
werkte.
Zes miljoen mensen werden van de onderdrukking door de
Farao van Egypte bevrijd. Met slechts enkelen daarvan werkte
God op een geestelijke manier, gedurende veertig jaren in de
wildernis. Het doel daarvan was hen deel te laten worden van
Zijn toekomstige regering.
Het duurde tot en met de Pinksterdag van 31 na Christus, het
tijdstip waarop de Kerk ontstond, dat God met grotere aantallen
mensen begon te werken, maar dan nog bleef het aantal erg klein
in vergelijking met de religies die zichzelf "van God" noemden.
Tijdens de voorbije 2.000 jaar heeft God de georganiseerde
structuur van Zijn Kerk en Zijn opgeleide predikanten gebruikt
om met grotere aantallen mensen te werken. Maar welbeschouwd
zullen slechts 144.000 mensen, uit 6.000 jaar menselijke
geschiedenis, Gods zegel ontvangen hebben, dat hen machtigt om
deel van Zijn regering, die de aarde zal regeren, te gaan
uitmaken. Bij de wederkomst van Jezus Christus zal Gods
Koninkrijk op aarde gaan regeren - meteen na de volledige en
definitieve beëindiging van het zelfbestuur van de mens. De
komst van Zijn regering is het centrale thema in de instructies
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voor het gebed die Jezus Christus aan Zijn discipelen gaf, toen zij
Hem vroegen hoe zij moesten bidden.
"Bid gij dan aldus: onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam
worde geheiligd; Uw Koninkrijk kome..." (Mattheus 6:9-10)
Gods Komende Regering
Van in den beginne, nog voor Hij de mens op aarde plaatste, lag
het in Gods bedoeling de mens 6.000 jaar van zelfbestuur te
geven, voordat Hij tussenbeide zou komen en de grote les van die
hele periode, zou beëindigen - de mens kan zichzelf niet regeren.
De ware getuigenis van de geschiedenis van de mens is dat hij
altijd God en Zijn wegen verworpen heeft, en het gevolg daarvan
is dat hij nooit in staat is geweest om zichzelf succesvol te
regeren. Dat is de grootste les die uit de geschiedenis van de
mens op aarde geleerd kan worden.
In den beginne stelde God de zevendaagse week in. De week is
een profetisch type voor de timing die God zou aanhouden om
Zijn doel voor de mensheid te bereiken. Net zoals er zeven dagen
zijn in een week, heeft God een plan van 7.000 jaar voor de
mensheid.
Zes dagen kreeg de mens om zijn eigen zaken te behartigen, maar
de zevende dag is Gods tijd, een tijd die de mens moest erkennen
als de dag die door God apart gezet was. Vervolgens diende de
mens God te gehoorzamen en de zevendedags Sabbat apart te
zetten voor de religieuze eredienst. De wereld heeft slecht werk
geleverd wat betreft het gehoorzamen van Gods instructies. Het
grootste deel van het traditionele Christendom heeft de tijd voor
de eredienst van God verschoven, naar het tijdstip dat door God
in de geschriften van het Oude Testament veroordeeld wordt. Dit
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was ten tijde dat de Israëlieten de Baäl en de Moloch
(zonnegoden) aanbaden, op de eerste dag van de week - de
Zondag. Is het dan verwonderlijk dat de wereld blind blijft voor
Gods ware wegen?
Net zoals God aan de mens zes dagen gaf om zijn eigen werk
te doen, gaf Hij de mens 6.000 jaar van zelfbestuur. De ware
getuigenis is, dat de mens er niet in geslaagd is zichzelf succesvol
te regeren. De belangrijkste poging die de mens in de moderne
tijd ondernam om vrede te bewerkstelligen, was de oprichting
van de Verenigde Naties. Die instantie vormt de grootste
getuigenis totnogtoe, van de grootste technologische kennis en
vergevorderd onderwijs ooit, dat de mens in alle opzichten
gefaald heeft.
We zijn aan het einde gekomen van de 6.000 jaar van
zelfbestuur die God aan de mens toebedeeld heeft. En nu zullen
de komende 1.000 jaar Gods tijd zijn, zoals uitgebeeld wordt in
de profetische zevendaagse week (de eerste zes dagen lopen ten
einde, en de volgende dag - de zevende - is Gods tijd). De tijd is
aangebroken dat Gods regering op aarde gevestigd wordt, en dat
de mens, in tegenstelling tot de huidige tijd, niet de keuze zal
hebben of hij al dan niet Gods Sabbat wil houden. In de komende
1.000 jaar zal de mens geen keuze hebben, omdat Gods
Koninkrijk gevestigd zal zijn, en Zijn regering over de hele aarde
zal regeren. Er zal geen andere religie op aarde zijn - alleen de
ware Kerk van God. Er zal geen andere regering op aarde zijn alleen de regering van het Koninkrijk van God.
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De 144.000
Gedurende zes millennia heeft God individueel gewerkt met
eenieder die deel zou gaan uitmaken van de structuur van Zijn
nieuwe regering, die op het punt staat om gevestigd te worden.
Jezus Christus zal het hoofd van die nieuwe regering zijn en de
144.000, die God uitgekozen en opgeleid heeft, zullen opgewekt
worden om in die regering te dienen.
Wie zijn die 144.000? Hoewel dit getal in Openbaring 5 niet
genoemd wordt, zijn zij dezelfden die eerder vermeld worden op
de plaats waar ons getoond wordt dat Jezus Christus de enige was
die volgens Gods openbaring waardig was om de Zegels van
Openbaring te openen. De vierentwintig oudsten voor Gods troon
spraken over Jezus Christus die waardig is om de Zegels te
openen:
"Gij zijt waardig om het boek te nemen, en de zegels daarvan te
openen, want Gij zijt geslacht en Gij hebt hen [de 144.000 die
met Jezus Christus zullen terugkeren] voor God gekocht met uw
bloed, uit elke stam en taal en volk en natie; en Gij hebt hen
voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij
zullen als koningen heersen op de aarde." (Openbaring 5:9-10)
Dit zijn degenen die gedurende de voorbije zes millennia door
God gekneed en gevormd zijn.
Er is slechts één groep mensen die vrijgekocht zijn uit alle tijden,
en die bij de wederkomst van Jezus Christus uit de dood
opgewekt zullen worden.
Het boek Openbaring werd niet dusdanig geschreven, dat het
door eenieder die het zou lezen begrepen kon worden. Hoewel
Johannes het boek Openbaring schreef, werd de betekenis ervan
zelfs niet aan hem geopenbaard. Het werd (zoals de naam reeds
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te kennen geeft) zo geschreven dat
Gods persoonlijke
openbaring nodig zou hebben om het te kunnen begrijpen. Voor
het grootste gedeelte lag het niet in Gods bedoeling om de volle
betekenis ervan te openbaren, tót de tijd dat de Zegels geopend
zouden worden - en niet langer verzegeld waren.
Wanneer mensen het boek Openbaring lezen raken ze verstrikt
in allerlei foute interpretaties, omdat de inhoud van de Zegels
grotendeels verborgen gebleven is (uitgezonderd een zekere
basiskennis die aan Gods Kerk bekend gemaakt werd).
Dat is ook het geval met de 144.000. Er zal slechts één grote
opstanding plaatsvinden, precies op de dag van Jezus Christus'
wederkomst en dat zullen de 144.000 zijn. Er zullen geen
anderen zijn! Naar deze groep mensen wordt op verschillende
manieren verwezen in het boek Openbaring, maar het gaat
telkens over één en dezelfde groep.
"En ik [Johannes] 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 [de engelen met de eerste
vier trompetten van het Zevende Zegel], 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. En ik hoorde het getal van hen, die verzegeld
waren: honderd vierenveertigduizend waren verzegeld uit alle
stammen der kinderen Israëls.." (Openbaring 7:2-4)
Gedurende zes millennia heeft God Zijn zegel van
goedkeuring gegeven aan diegenen die door Hem gekneed en
gevormd werden, om deel te nemen aan Zijn toekomstige
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regering. De meeste die in die nieuwe regering zullen zetelen,
zijn reeds verzegeld en gestorven, en wachten op de opstanding
bij Christus' wederkomst. Er rest nog slechts een zéér klein aantal
mensen (die nu nog in leven zijn) die de volledige structuur van
Gods nieuwe regering compleet zullen maken.
De engel, die Gods opdracht aan de eerste vier engelen van het
Zevende Zegel droeg, zei hun dat ze hun trompetten niet mochten
laten weerklinken voordat zijn werk volbracht zou zijn. Deze
engel plaatst Gods Zegel op diegenen wiens opleiding door God
voltooid is, die gereed gemaakt zijn om in Zijn nieuwe regering
te dienen. Vanaf dit moment zijn er enkelen die nu leven, wiens
training door God voltooid is, en die reeds verzegeld zijn. Er zijn
nog maar weinig anderen die hun training nog moeten voltooien
en die, zodra zij zover zijn, op hun beurt verzegeld zullen
worden. Wanneer die verzegeling voltooid is, zullen alle 144.000
verzegeld zijn. Dan zal het Zevende Zegel geopend worden, en
zullen die vier engelen die tegen gehouden werden, op hun
trompetten blazen. Dat zal leiden tot de ondergang van de
Verenigde Staten.
Dezelfde engel, die Gods zegel plaatste op diegenen wiens
training door God voltooid was, verkondigde ook het getal van
allen die door God verzegeld zouden worden - 144.000. Johannes
hoorde dit getal en schreef alles op wat hij hoorde. Later, in
hetzelfde hoofdstuk, krijgt Johannes een visioen van deze zelfde
groep. Lees aandachtig hoe hij ze beschrijft.
"Daarna [Dit was nadat Johannes verteld was over deze 144.000
die God onderverdeeld had in twaalf georganiseerde groepen van
elk 12.000] zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen
kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen stonden voor de

2008 – Gods Laatste Getuigenis

91

troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met
palmtakken in hun handen." (Openbaring 7:9)
Deze keer kreeg Johannes dit grote aantal te zien, en hij
beschreef hen als een grote menigte. Een mens is niet in staat om
zo'n grote menigte te overzien en te tellen, noch is de mens in
staat om precies het aantal mensen te weten dat God door alle
tijden heen heeft voorbereid. Alleen God kent allen die Hij
voorbereid en verzegeld heeft. God moest dit openbaren aan de
mens. Daarom gaf Hij dit getal aan Johannes, aan het begin van
dit hoofdstuk.
Toen stelde één van de vierentwintig oudsten een vraag aan
Johannes en zei:
"Wie zijn dezen die bekleed zijn met witte gewaden, en vanwaar
zijn zij gekomen? En ik [Johannes] sprak tot hem: Mijn heer, gij
weet het. En hij zeide tot mij: dezen zijn het, die komen uit grote
verdrukking; en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit
gemaakt in het bloed des Lams." (Openbaring 7:13-14)
Net zoals dezelfde groep die in Openbaring 5 vermeld wordt,
worden ook dezen beschreven als vrijgekocht door het bloed van
het Pascha lam - Jezus Christus. Zij zijn door God geroepen uit
alle mensen over de gehele aarde, en door alle tijden heen. Hun
opleiding is zwaar geweest, en zij hebben gestreden om hun
eigen natuur te veranderen, teneinde zich te onderwerpen aan
Gods wil, in plaats van aan hun eigen wil gehoor te geven. Dit
overwinningsproces wordt omschreven als ' uit grote verdrukking
komen'.
Doordat zij de structuur van Gods nieuwe regering niet
begrijpen, hebben sommigen geloofd dat de grote menigte, die
beschreven wordt in het laatste deel van Openbaring 7, een
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andere groep is dan diegenen die in het eerste deel ervan als de
144.000 beschreven worden. Bovendien hebben sommigen
geloofd, omdat deze 144.000 ook nog eens opgedeeld worden in
twaalf groepen van 12.000, die elk de naam van één van de
twaalf stammen van Israël dragen, dat dit betekende dat deze
mensen letterlijke - fysieke - afstammelingen van deze twaalf
stammen waren. Dat is niet waar.
Gods Ontwerp
Zoals in het Nieuwe Testament beschreven wordt, gaat God zijn
plan van redding aan de gehele mensheid aanbieden en niet
alleen aan Juda. Gods plan van redding gaat niet over de fysieke
volkeren van Israël; het gaat over het geestelijke Israël van God de Kerk van God. Uiteindelijk zal in Gods plan iedereen in de
gelegenheid gesteld worden om deel van Gods Kerk uit te maken,
waar zij kunnen groeien tot volwassenheid, totdat zij klaar zijn
om Gods Koninkrijk binnen te gaan. Gods Koninkrijk is
geestelijk en uitsluitend samengesteld uit geestelijke wezens die
de gave van het eeuwige leven hebben gekregen. De structuur
van Gods Familie draagt de naam Israël, wat "Hij die overwint
met God" betekent.
Gods Familie wordt door Hem gekneed en gevormd. Zoals bij
alles wat God creëert heerst ook hier ontzagwekkende
organisatie, ontwerp, structuur, en totale orde die door Zijn wil
vastgelegd zijn. In Gods ontwerp en structuur voor Zijn
Koninkrijk is bovenal bepaald dat het geheel de naam Israël zal
dragen, maar ook onderverdeeld is in twaalf specifieke operatieve
secties, die elk de naam van één van de stammen van Israël
dragen.
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God inspireerde Johannes om over deze geestelijke structuur te
schrijven aan de hand van een
fysiek voorbeeld. De
basisstructuur van Gods Koninkrijk wordt beschreven als een
heilige stad - het nieuwe Jeruzalem. Lees aandachtig volgend
deel van de beschrijving van deze stad.
"En hij [een engel] voerde mij weg in de geest op een grote en
hoge berg en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, nederdalende
uit de hemel, van God; en zij had de heerlijkheid Gods, en haar
glans geleek op een zeer kostbaar gesteente, als de kristalheldere
diamant. En zij had een grote en hoge muur en zij had twaalf
poorten en op de poorten twaalf engelen, en namen op (de
poorten) geschreven, welke zijn die van de twaalf stammen der
kinderen Israëls. Naar het oosten waren drie poorten en naar het
noorden drie poorten en naar het zuiden drie poorten en naar het
westen drie poorten." (Openbaring 21:10-13)
Johannes zag datgene wat hem gegeven werd in een fysieke
voorstelling die eigenlijk een type van de geestelijke structuur en
organisatie van Gods nieuwe Koninkrijk was. Er zijn nog meer
beschrijvingen die ons meer inzicht geven in Gods ontwerp en
het belang van de toepassing van het getal twaalf in Zijn ontwerp.
Gods organisatie is een letterlijke structuur waarvan het ontwerp
geestelijk is. God heeft namen uitgekozen om de verschillende
onderdelen van Zijn organisatie te omschrijven. [Zelfs de namen
van de twaalf apostelen van Christus zullen in die structuur
gebruikt worden].
"En de muur der stad had twaalf fundamenten en daarop de
twaalf namen van de twaalf apostelen des Lams." (Openbaring
21:14)
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De onderverdeling van de 144.000 in twaalf groepen, die elk
de naam van één van de stammen van Israël dragen, is geestelijk
van aard en betekent geenszins dat dit getal op enige wijze naar
mensen verwijst die letterlijke tot die fysieke stammen behoren.
Er is nog één andere plaats waar het getal 144.000 wordt
beschreven. Zoals we in Openbaring 7 gelezen hebben, gaf God
Johannes het exacte aantal dat Hij gedurende zes millennia zou
verzegelen - zij die Zijn nieuwe regering zouden vormen. In de
tweede helft van dat hoofdstuk kreeg Johannes in een visioen die
grote menigte te zien. Het andere verslag waarin het aantal van
deze groep vermeld wordt, is de gelegenheid waarbij een
opeenvolging van eindtijdgebeurtenissen leidt tot de tijd van de
opstanding van alle 144.000, op dé dag van Christus' tweede
komst naar deze aarde.
"En ik zag en zie, het Lam stond op de berg Sion en met Hem
honderdvierenveertigduizend, op wier voorhoofden Zijn naam en
de naam van Zijn Vader geschreven stonden. En ik hoorde een
stem uit de hemel als een 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 voor de troon en voor de vier dieren en de oudsten; en
niemand kon het gezang leren dan de
honderdvierenveertigduizend, de losgekochten van de aarde.
Dezen zijn het, die zich niet met vrouwen hebben bevlekt, want zij
zijn maagdelijk [geestelijk]. Dezen zijn het die het Lam volgen,
waar Hij ook heen gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen als
eerstelingen voor God en het Lam." (Openbaring 14:1-4)
Naar degenen die wederkeren met Jezus Christus op die
allerlaatste dag van de tijd van zelfbestuur die aan de mens is
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toebedeeld, wordt in de Bijbel verwezen als zijnde Gods
eerstelingen (eerste vruchten). De reden daarvoor is dat deze
eerstelingen, die door alle tijden heen geleefd hebben, de eersten
zijn die tot Gods familie zullen toetreden - de eersten die eeuwig
leven zullen krijgen in het Koninkrijk van God.
De Heerschappij van Gods Regering
De tijd van de mens is voorbij, en de tijd is aangebroken dat
Gods regering gevestigd wordt. Jawel, alle eindtijdgebeurtenissen
die in het Boek Openbaring beschreven worden kondigen het
einde aan van het zelfbestuur van de mens en het begin van Gods
regering.
De allerlaatste dag van menselijk zelfbestuur - de laatste dag
van de drie en een half jaar van de grote verdrukking - wordt
aangekondigd door ontzagwekkende gebeurtenissen. De
gebeurtenissen op die dag worden meer in detail besproken in
een ander hoofdstuk, maar het is belangrijk om te beseffen hoe
machtig de impact van deze overgang is - van de wereld van de
mens naar Gods wereld.
Die laatste dag wordt beschreven als de dag van Gods grote
toorn tegen diegenen die in de voorafgaande jaren de aarde
verwoest hebben. Het grootste deel van Europa en grote delen
van Rusland, China en andere Oosterse landen zullen op die dag
verwoest worden. Precies op dat tijdstip zal God ingrijpen om de
mensheid er van te weerhouden zichzelf te vernietigen, want
precies op die dag zullen twee grote legers zich verzameld
hebben om elkaar te treffen in een laatste totale veldslag om de
wereldheerschappij. Deze legers tellen meer dan tweehonderd
miljoen man en zullen op die ene dag totaal vernietigd worden.
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Op deze laatste dag zullen alle 144.000 die in Gods nieuwe
regering zullen zetelen - in het Koninkrijk van God - opgewekt
worden. Zij zullen 1.000 jaar lang met Jezus op deze aarde
regeren.
Laten we eens kijken hoe deze gebeurtenissen omschreven
worden. Johannes beschrijft een gedeelte van wat hij op deze
laatste dag zag. Hij zei:
"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 [Jezus Christus]. En de heerscharen,
die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden gehuld in wit
en smetteloos fijn linnen [de beschrijving van degenen die door
God gedurende zes millennia vrijgekocht zijn]. En uit Zijn mond
kwam een tweesnijdend zwaard, om daarmee de heidenen te
slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf [dit dient
om de regeringen van de mens te beëindigen en Gods regering te
vestigen] en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap
van de toorn Gods, van de Almachtige. En Hij heeft op Zijn kleed
en op Zijn dij geschreven de naam: KONING DER KONINGEN
EN HERE DER HEREN." (Openbaring 19:11-16)
Zoals reeds uiteengezet werd in Openbaring 5, worden zij, die
gedurende zes millennia vrijgekocht werden uit de mensheid,
koningen en priesters van God. Zij zullen gedurende 1.000 jaar
met Jezus Christus heersen in deze nieuwe regering die God naar
deze aarde gezonden heeft. Openbaring 20 gaat verder met de
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beschrijving van dit leger van 144.000 dat met Jezus Christus is
teruggekeerd.
"En ik zag tronen, en zij [de 144.000] zetten zich daarop, en het
oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen, die
onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van
God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aanbeden en
die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand
ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als
koningen met Christus duizend jaren lang. De overige doden
[de gehele mensheid die gedurende zes millennia op aarde
geleefd heeft en die ten tijde van deze laatste dag gestorven
waren] werden niet weder levend, voordat de duizend jaren
voleindigd waren [de grote opstanding; dit zal later uitgelegd
worden]. Dit is de eerste opstanding [die van de 144.000]. Zalig
en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen
heeft de tweede dood geen macht [omdat zij opgewekt tot
onsterfelijk - eeuwig leven opgewekt zijn], maar zij zullen
priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als
koningen heersen die duizend jaren." (Openbaring 20:4-6)
Op deze laatste dag van menselijke zelfbestuur, bij de
wederkomst van Jezus Christus, zal God een einde maken aan
alle resterende regeringen op aarde. Hierdoor wordt het pad
geëffend voor de vestiging van Zijn Regering. Eindelijk, na zes
millennia van miserabel menselijk zelfbestuur, zullen deze
regeringen beëindigd worden. Eindelijk zal de tijd aangebroken
zijn om een nieuwe wereld op te richten onder de rechtvaardige
regering van Jezus Christus. De regering van de mens is verre
van rechtvaardig geweest! De schoonheid en glorie van een
wereld onder Gods regering zal men moeten ondervinden, omdat
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de mens er zich geen voorstelling van kan maken hoe rijk en
vervullend dit leven kan zijn.
Het Zesde Zegel is een Overgangsperiode
Zoals eerder in dit hoofdstuk werd uitgelegd, bevinden we ons op
dit moment (ten tijde van dit schrijven) in de periode van het
Zesde Zegel. Eigenlijk bevinden we ons reeds in het laatste deel
van die periode. De duur van het Zesde Zegel is een
overgangsperiode van gebeurtenissen die specifiek de Kerk van
God betreffen (de voltooiing van een geestelijke fase), naar de
profetische gebeurtenissen die zich beginnen te ontplooien
(ontsluierd worden) en grotere verwoesting op aarde aankondigen
(het begin van een fysieke fase.
Dit hoofdstuk heeft uitleg gegeven over het eerste gedeelte van
deze overgang, dit gaat over Gods belangrijkste werk met het oog
op het doel van Zijn Kerk. Gedurende bijna 6.000 jaar heeft God
144.000 mensen geroepen en opgeleid om Zijn spoedig komende
regering te vormen. Deze 144.000 zullen opgewekt worden op de
laatste dag van menselijk zelfbestuur op aarde. Zij zullen Jezus
Christus tegemoet gaan bij Zijn wederkomst. En op die
allerlaatste dag zal het Koninkrijk van God op aarde gevestigd
worden om er de volgende 1.000 jaar over de gehele mensheid te
regeren.
Dat grote werk van God dat zes millennia geduurd heeft, is nu
bijna voltooid! Als dat werk eenmaal voltooid is (de geestelijke
fase af is), zal het Zevende Zegel geopend worden. De tijdsduur
van het Zesde Zegel is een overgangsperiode tussen de voltooiing
van een geestelijke fase en het begin van een fysieke fase voor de
vervulling van de eindtijdprofetieën. De overgang van deze beide
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fases wordt zo gecoördineerd, dat zij direct leidt tot de opening
van het Zevende Zegel.
De fysieke overgangsfase, die zich tijdens dit huidige Zesde
Zegel afspeelt, is de periode waarin de profetische
eindtijdgebeurtenissen op fysiek vlak escaleren, met een
toenemende verwoestende kracht die het best vergeleken kan
worden met het beeld van een zwangere vrouw in barensnood.
Maar er zit meer in deze overgangsfase die tot de opening van het
Zevende Zegel zal leiden en tot de verwoesting die zal
voortkomen uit het schallen van de eerste vier trompetten. Deze
tweede fase van die fysieke overgang die het begin is van de
profetische eindtijdverwoesting, zal in het volgende hoofdstuk
aan bod komen.

Hoofdstuk 4

DE ZEVEN DONDERS VAN HET ZESDE
ZEGEL

In het vorige hoofdstuk werd aangetoond dat het Zesde Zegel een
overgangsperiode is. Dit sluit de geestelijke fase van Gods plan
af. Deze fase bestaat uit de voltooiïng van de opleiding en
verzegeling van de laatste, nog levenden, die het getal van de
144.000 zullen vervolledigen, en die in Zijn regering zullen zijn.
Dit is ontzagwekkend! Gedurende zes millennia heeft God een
regering voorbereid en gevormd om 1.000 jaar lang in
gerechtigheid over de gehele aarde te regeren.
Naarmate we het einde van deze geestelijke fase van Gods
werk naderen, breekt er een tijd van fysieke verwoesting in de
wereld aan. Deze neemt geleidelijk, in frequentie en in intensiteit,
toe. Deze toenemende verwoestingen over de gehele aarde zijn
een voorbode van een nog veel grotere verwoesting die zal
volgen wanneer het Zevende Zegel geopend wordt. Voordat de
gruwel van deze laatste wereldwijde verwoesting op aarde
toeslaat, hebt u nog een korte tijd om de waarschuwingen, die
hier in dit boek staan, ter harte te nemen en op gepaste wijze aan
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God gehoor te geven (als het Zevende Zegel tegen de tijd dat u
dit leest nog niet geopend is).
Hoe eerder men gehoor geeft aan God, hoe beter men
voorbereid kan zijn op datgene wat ons nog te wachten staat; en
nog belangrijker is, dat men dan meer kans zal hebben om
genade en hulp van God te ontvangen. Het is hierbij belangrijk
twee dingen goed te begrijpen. Ten eerste is God aan niemand
genade of hulp verschuldigd, en dus is het wijs om Hem zo snel
mogelijk met een oprechte geest te zoeken, zodat Hij genade met
u zal hebben.
Ten tweede zal iedereen op deze aarde in min of meerdere
mate lijden onder de verwoestende tijden die nu vlak voor ons
liggen. Zij die niet onder Gods genade vallen, zullen zwaar te
lijden hebben en de meesten zullen sterven. Daarom is het
verstandig om reeds vroeg Gods genade en hulp te zoeken om de
moeilijkste periode in de menselijke geschiedenis te overleven,
als u in de gelegenheid gesteld wilt worden om verder te leven in
een wereld van wonderbaarlijke voorspoed, met een
rechtvaardige regering.
In schril contrast hiermee staan de regeringen van de mens die
vervuld zijn van leugens, corruptie, eigenbelang, buitensporige
belasting, opgeblazen bureaucratie, onderdrukking,
vriendjespolitiek, onrecht, gebekvecht, geruzie, oorlogsstokerij,
egoïsme, hoogmoed, geldzucht en macht, enzovoort,
enzovoort...! Kunt u zich één wereldwijde regering voorstellen
die wars is van al dit soort van onderdrukking en kleingeestigheid
- een regering die oprecht 'vóór de mensen' is?!
De voortdurende toename van de verwoesting tijdens deze
fysieke fase van het Zesde Zegel, is te vergelijken met de pijn

2008 – Gods Laatste Getuigenis

102

van een vrouw in barensnood. God gaat ons laten zien dat er
meer achter dit fysieke proces schuilgaat waarover in Openbaring
geschreven wordt, maar tot nu toe nooit is geopenbaard.
De Zeven Donders
Niet alleen hield God de betekenis en de timing van de
gebeurtenissen van het Zevende Zegel van Openbaring voor ons
verborgen totdat zij in deze profetische eindtijd geopenbaard
zouden worden, maar Hij droeg Johannes ook op om niet te
schrijven over die zaken die hij over de Zeven Donders vernam.
God wilde dat tot in deze tijd deze verzegeld zouden blijven.
God handelde zo omdat dit deel uitmaakt van de manier
waarop Hij één van Zijn twee eindtijdgetuige zou openbaren
namelijk diegene door wie Hij alles zou openbaren wat Johannes
in het boek Openbaring over de eindtijd geschreven had. God gaf
deze specifieke eindtijdprofetieën aan Johannes in een visioen.
Johannes moest schrijven over wat hij zag, maar het merendeel
van zijn geschriften zou verzegeld blijven. God bepaalde van te
voren dat Hij de betekenis en de timing van deze grootse
profetische gebeurtenissen door Zijn eindtijdprofeet zou
openbaren.
God heeft een tweeledige bedoeling hiermee. Ten eerste zal
God in Zijn verstrooide Kerk een duidelijk onderscheid maken
tussen wie Zijn ware dienaar is, door wie Hij werkt, en alle
andere dienaren door wie Hij niet werkt. Dit zal een allerlaatste
getuigenis voor de Kerk zijn, voordat de verschrikking van de
grote verdrukking over de gehele wereld komt bij de opening van
het Zevende Zegel.
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Ten tweede heeft God nog een reden om deze profetie op die
manier te openbaren, om zo een duidelijk onderscheid tussen alle
religieuze leiders van deze wereld te maken. God zal onthullen
wie Zijn ware dienaar is, door wie Hij werkt om Zijn waarheid
als een laatste eindtijdgetuigenis aan de wereld te verkondigen,
en Hij zal beginnen met alle valse religieuze leiders te
ontmaskeren.
De timing van de Zeven Donders vindt in de periode van het
Zesde Zegel plaats. Laten we lezen wat Johannes hierover
schreef.
"En ik zag een andere sterke engel nederdalen uit de hemel,
bekleed met een wolk, en de regenboog was op zijn hoofd en zijn
gelaat was als de zon en zijn voeten waren als zuilen van vuur, en
hij had in zijn hand een geopend boekje en hij zette zijn
rechtervoet op de zee en de linker op de aarde, en hij riep met
luider stem, zoals een leeuw brult, en toen hij riep, lieten de
zeven donderslagen hun stem horen. En toen de zeven
donderslagen gesproken hadden, wilde ik het opschrijven, maar
ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: "Verzegel hetgeen de
zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf het niet op" En
de engel die ik zag staan op de zee en op de aarde, hief zijn
rechterhand op naar de hemel, en zwoer bij Hem, die leeft tot in
alle eeuwigheid, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin
is en de aarde en hetgeen daarop is en de zee en hetgeen daarin
is: er zal geen uitstel meer zijn, maar in de dagen van de stem
van de zevende engel [de engel van de Zevende Trompet van
het Zevende Zegel], wanneer hij bazuinen zal. , is ook
voleindigd het geheimnis van God, gelijk Hij zijn knechten de
profeten heeft verkondigd En de stem, die ik gehoord had uit de
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hemel, hoorde ik wederom en zij zeide: "Ga heen, neem het boek,
dat geopend ligt in de hand van de engel, die op de zee en op de
aarde staat." En ik ging heen tot de engel en zeide tot hem dat hij
mij het boekje zou geven. En hij zeide tot mij: "Neem het en eet
het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het
zoet zijn als honing." En ik nam het boekje uit de hand van de
engel en at het op, en het was in mijn mond zoet als honing, maar
toen ik het gegeten had, werd mijn buik bitter. En er werd tot mij
gezegd: "Gij moet wederom profeteren tot vele natiën en volken
en talen en koningen." (Openbaring 10:1-11)
Wat betekent dit alles? Door het slechts te lezen wordt u niets
wijzer. Het werd niet geschreven zodat eenieder die het leest het
zou begrijpen. Wat dat betreft ... niets in het boek Openbaring
werd zo geschreven dat eenieder die het leest het zomaar zou
kunnen begrijpen. Het moet door Gods dienaren geopenbaard
worden; en het grootste gedeelte hiervan werd bewaard om pas in
deze eindtijd geopenbaard te worden door Gods profeet - door
mij.
Hopelijk zult u niet dezelfde fout begaan die zovelen maken
bij het lezen van zo'n stoutmoedige uitspraak, door haar
eenvoudigweg aan de kant te schuiven omdat het te gek klinkt.
Het is begrijpelijk dat deze uitspraak u stoutmoedig
(onbeschaamd) in de oren klinkt, maar dat is ze niet. Het is
gewoon de realiteit en het is mijn taak en verantwoordelijkheid
om klaar en duidelijk op deze manier te spreken. Voordat ik u
vertel wat de Zeven Donders betekenen, is er iets waaraan ik u
eerst moet herinneren.
Temidden van alle gruwelijke gebeurtenissen die zich vanaf nu
zullen beginnen te ontplooien, tot en met het einde van de
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eindtijdverdrukking en de uiteindelijke wederkomst van Jezus
Christus, zal God aan de wereld vertellen wat er aan het gebeuren
is en waarom er zulke verwoesting plaatsvindt. God zal dit zelfs
van te voren aankondigen. Hoe zal Hij dat doen? Hij zal het door
middel van Zijn eindtijdprofeten doen - Zijn twee getuigen. Maar
Hij zal het hoofdzakelijk door mij doen, Zijn
eindtijdwoordvoerder.
Herinner u goed wat deze twee eindtijdgetuigen gedurende de
laatste drie en een half jaar van grote wereldwijde verdrukking
zullen doen. Een alinea in het eerste hoofdstuk van dit boek dient
hier herhaald te worden.
Verderop in het boek Openbaring, geeft God nog meer symboliek
die het belang van Zijn twee getuigen nog meer in de verf zet.
Lees aandachtig wat God zegt : "En ik zal mijn twee getuigen
lastgeven om, met een zak bekleed [symbool voor nederigheid], te
profeteren, twaalfhonderd en zestig dagen lang. Dit zijn de twee
olijfbomen en de twee kandelaren die voor [Grieks - 'in Gods
aanwezigheid'] het aangezicht van de Here der aarde staan
[Grieks -'aangesteld, vastgelegd']." (Openbaring 11 : 3 - 4) Een
letterlijke vertaling van dit vers luidt als volgt: "Dit zijn de twee
olijfbomen en de twee kandelaars die voor Gods aangezicht
aangesteld zijn ten aanschouwen van de gehele aarde." Deze twee
mensen worden omschreven als twee kandelaars en twee
olijfbomen die God voor Zich stelt om Zijn wil aan de gehele
wereld te openbaren.
De verzen die hierop volgen hebben we nog niet aangehaald.
Ze openbaren nog meer over de rol van de twee getuigen,
gedurende de laatste drie en een half jaar.
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"En indien iemand hun schade wilt toebrengen, komt er vuur uit
hun mond en het verslindt hun vijanden; en indien iemand hun
schade wil toebrengen, moet hij zo de dood vinden. Dezen hebben
de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende
de dagen van hun profeteren; en zij hebben macht over de
wateren, om die in bloed te veranderen en om de aarde te slaan
met allerlei plagen, zo dikwijls zij willen." (Openbaring 11:5-6)
God openbaart dat sommigen deze twee getuigen dusdanig zullen
haten, dat zij zullen proberen hun fysiek letsel aan te brengen en
zelfs te doden. Maar God stelt duidelijk, zoals eerder werd
uitgelegd, dat deze twee getuigen niet zullen sterven totdat God
dit toestaat. Zij zullen precies drie en een halve dag voor de
wederkomst van Jezus Christus in Jeruzalem gedood worden.
Het 'vuur uit hun mond' staat symbool voor de macht die hun
gegeven is om een gepast oordeel uit te spreken over eenieder die
hun kwaad wil doen (hen wil doden). Alles wat de twee getuigen
zullen verkondigen zal ook gebeuren! Mensen die hen (de twee
getuigen) proberen om te brengen, zullen precies op de manier
waarop ze dit willen doen zelf omkomen. God zal
bovennatuurlijke bescherming geven aan Zijn twee getuigen. Hij
zal hun grote macht geven, niet alleen om over diegenen die hen
willen doden straf uit te spreken, maar God zal hun ook macht
geven om zo vaak als zij dit willen verschrikkelijke
verwoestingen teweeg te brengen. Zij zullen grotere macht
ontvangen dan Mozes kreeg toen hij de Israëlieten uit Egypte
leidde. Zij zullen ook wateren in bloed kunnen veranderen. Zij
zullen de hemelsluizen kunnen sluiten zodat het niet regent, over
welk gebied zij ook maar verkiezen. Zij zullen de macht hebben
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om allerlei soort plagen af te roepen over gelijk welk deel van de
aarde, zo vaak als zij dat verkiezen.
God zal openbaren wie Zijn twee getuigen zijn, ongeacht of
men hen zal geloven of niet! God zal meer en meer bewijs
leveren van wie Zijn woordvoerder is, naarmate de profetieën
zich exact ontvouwen zoals in dit boek geschreven staat.
Wanneer het Zevende Zegel geopend wordt, zullen de eerste Vier
Trompetten van dat zegel de definitieve ondergang van de
Verenigde Staten en haar grootste bondgenoten aankondigen. De
opening van dit zegel zal het begin zijn van de laatste drie en een
half jaar van grote wereldwijde verdrukking. Voordat we deze
gebeurtenissen (die in een ander hoofdstuk aan bod zullen
komen) bespreken, moeten we eerst de gebeurtenissen die aan het
laatste zegel voorafgaan nader bekijken. Dat zijn de
gebeurtenissen die gedurende de tijd van het Zesde Zegel door
Zeven Donders aangekondigd worden.
Donders is een perfect metafoor om te beschrijven wat
voorafgaat aan de definitieve verwoestende eindtijdstorm die de
aarde zal treffen. Deze laatste storm zal de gehele wereld
gedurende drie en een half jaar overspoelen. En naarmate deze
storm nadert zal het gerommel van donder in kracht toenemen.
De profetische beschrijving van de tijd gedurende het Zesde
Zegel, is eveneens van toepassing op de Zeven Donders. Die
profetische periode werd reeds eerder vergeleken met een
zwangere vrouw in barensnood. Deze analogie wordt nog meer in
de verf gezet door de openbaring van de Zeven Donders.
De Zeven Donders zullen in het vervolg van dit hoofdstuk
bekend gemaakt worden. Deze Donders zijn nooit eerder
verkondigd. Alles wat Johannes schreef over het Zevende Zegel,
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de Zeven Trompetten en de Zeven Laatste Plagen, werd door een
engel aangekondigd. De Zeven Donders kwamen niet van
engelen. Johannes hoorde het geluid van Zeven Donders. Het
betrof een boodschap over een eindtijdprofeet van God. De
specifieke betekenis van de Zeven Donders werd voor deze
eindtijd bewaard, om door Gods eindtijdprofeet bekend gemaakt
(verkondigd) te worden, door de woordvoerder van de twee
eindtijd getuigen. Meer hierover volgt in de uitleg van de Zesde
Donder.
Er is een wereldwijde storm op komst, en de waarschuwing
voor deze naderende storm zit vervat in zeven verschillende types
van donders. Elke donder zal beschreven worden, maar u moet
goed begrijpen dat dit gedonder ook te vergelijken is met een
vrouw in barensnood. Alle Zeven Donders zullen in kracht
blijven toenemen, naarmate deze grote eindtijd storm nadert,
maar het ene type donder zal meer uitgesproken zijn dan de
andere, van de ene barenswee naar de andere. Elk type Donder
zal verder blijven rommelen, maar op gezette tijden zal er telkens
één veel luider weerklinken dan alle anderen. Iedere keer dat het
geluid van één der Zeven Donders boven alle andere uitstijgt
(veel nadrukkelijker te horen is) zal dit een profetische vervulling
zijn van de pijnscheuten die een vrouw in barensnood bij iedere
grote wee voelt.
De Zeven Donders hebben veel te maken met de manier
waarop God Zijn twee getuigen zal openbaren. Deze Donders
dienen als een voorbode van de laatste verdrukking, en de grotere
openbaarmaking van die twee getuigen.
De openbaring van de Zeven Donders heeft alles te maken met
de openbaring van Gods eindetijdgetuigenis over de mens, en
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ook met de bekendmaking van Zijn twee getuigen aan de
mensheid! Jammer genoeg zullen de meeste mensen verkiezen
om datgene wat zij te horen krijgen, te negeren.

#1:
De Eerste Donder is het begin van de
oorlogsverschrikking van de eindtijd. Oorlog, die profetisch is
voor de eindtijd.

De Eerste Donder
11 September 2001 was een dag die zo luid donderde, dat
iedereen waar ook ter wereld deze dag kent. Als je die datum
waar ook ter wereld uitspreekt, dan weet men wat er op die dag
gebeurd is. Maar de mensen zien niet de ware betekenis achter
deze gebeurtenis, die deze dag zo enorm belangrijk maakt.
Datgene wat in New York, Washington D.C. en een veld in
Penssylvania gebeurde, is niet het meest belangwekkende aan die
dag. Wat er op Bijbels niveau gebeurde is van veel groter belang!
Deze datum staat in het geheugen van mensen over de gehele
wereld gegrift, samen met nog een ander begrip. Op die dag werd
ook de naam al-Qaeda in het hoofd geprent bij eenieder in wiens
geheugen de datum 11 September (9/11) staat.
De Bijbelse betekenis van die dag is het belangrijkste. De
gebeurtenissen van die dag zijn profetisch. De profetische
symboliek van die gebeurtenissen zal rechtstreeks leiden tot de
opening van het Zevende Zegel van Openbaring en een totale
Derde Wereldoorlog.
Terrorisme en oorlog zijn niet nieuw voor de mensheid. Zij
maken al duizenden jaren deel uit van de menselijke
samenleving. Maar dit terrorisme maakt deel uit van
eindtijdprofetieën, en dat maakt het verschil met alle eerdere
oorlogsdaden.

Elk van de Zeven Donders bevat elementen die sinds
mensenheugenis op één of andere manier op aarde hebben
plaatsgevonden. Terrorisme is niets nieuws. Oorlogen zijn niets
nieuws. Maar wat er nu gebeurt tijdens deze Zeven Donders, is
nieuw omdat het deel uitmaakt van de eindtijdprofetieën. Al deze
dingen zullen in steeds toenemende mate rechtstreeks leiden tot
de laatste drie en een half jaar van grote fysieke verdrukking op
aarde.
Het succes van de terroristische aanslagen op 11 September
(9/11) was het begin van de Eerste Donder. Op die dag werd het
Zesde Zegel van het Boek Openbaring geopend. En dus hebben
de gebeurtenissen van die dag grote Bijbelse en profetische
betekenis!
Terrorisme is oorlog, en oorlog is terreur. William T. Sherman,
een Amerikaans Generaal uit de periode van de burgeroorlog,
staat bekend om een vermaarde uitspraak: 'Oorlog is de hel". Hoe
u het ook draait of keert, oorlog zaait terreur waar zij ook
toeslaat.
Sinds 11 September (9/11) hebben we nog meer gerommel van
'oorlogsverschrikking' gehoord. Er is voortdurend gerommel in
de verte, bij elke aanslag van al-Qaeda activisten op
verschillende plaatsen en tijdstippen in de wereld. Maar naarmate
de tijd vordert zullen zij veel krachtiger toeslaan dan bij de
aanslagen van 11 September (9/11). Op dit moment komt er
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beginnend oorlogsgerommel vanuit Iran, wat zal leiden tot nog
grotere wereldwijde terreur.
Nog luider klinkend gerommel van 'oorlogsterreur' hebben we
gehoord als direct antwoord op 11 September (9/11). Op 7
Oktober 2001 begon de Verenigde Staten Afghanistan te
bombarderen, onder de codenaam 'Enduring Freedom'. In
werkelijkheid deed dit in het grootste deel van de wereld nog
meer haat en wrok tegen de Amerikanen oplaaien, in plaats van
dat het de vrijheid bevorderde. Al-Qaeda werd uit één deel van de
wereld verdreven, maar haar invloed en macht is sindsdien alleen
maar toegenomen.
En wat Afghanistan betreft, dat land is succesvol teruggekeerd
naar zijn oude economische roots als 's werelds grootste
producent van illegale opium. Leest u maar eens aandachtig het
volgende citaat uit het handelskatern van een 'BBC-News' artikel
van 3 Maart 2003:
"Afghanistan herovert de heroïne-kroon: Afghanistan nam
afgelopen jaar haar plaats opnieuw in als 's werelds grootste
producent van heroïne, nadat onder leiding van VS-troepen de
Taliban ten val gebracht werden die de teelt van opiumpapavers
gebannen hadden. Deze bevinding werd gepubliceerd in een
belangrijk drugsrapport dat zondag door het Ministerie van
Buitenlandse Zaken van de VS verspreid werd; dit onderschrijft
soortgelijke bevindingen van vorige week door de Verenigde
Naties."
Nog een groot gerommel van deze zelfde donder weerklonk op
30 Maart 2003, toen de Verenigde Staten begon met haar 'Shock
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an Awe' (angst en ontzag inboezemen) bombardementen op Irak.
Dit was een grote 'barenswee' omdat zij een groot profetisch
effect had op de houding van landen over de gehele wereld.
Hierdoor werden wereldwijd vele naties tot profetische
bondgenootschappen gedreven, die bij het begin van WO III
geconsolideerd zullen worden.
11 September 2001 is één van de belangrijkere dagen in de
profetische eindtijd gebeurtenissen. Het was de dag waarop het
Zesde Zegel van Openbaring werd geopend en ook de dag dat de
Eerste van de Zeven Donders begon te weerklinken. De
gebeurtenissen op die dag vatten in profetische symboliek samen
wat er staat te gebeuren zodra het Zevende Zegel van Openbaring
eenmaal geopend is - de volledige ondergang van de Verenigde
Staten en haar belangrijkste bondgenoten.
De Profetische Symboliek van 9/11 (11 September)
Vanuit het gezichtspunt van alle landen ter wereld bestond er
geen groter symbool voor het toppunt van geweldige rijkdom,
macht en grootsheid van de Verenigde Staten, dan de torens van
het World Trade Center (WTC).
Laten we even van de geschiedenis van deze torens lezen, om
beter hun symbolische waarde te kunnen begrijpen (Wikipedia de internet encyclopedie).
"De World Trade Center torens stonden het meest bekend om hun
110 verdiepingen tellende iconische 'Twin Towers'. Nadat zij op
26 Februari 1993 een bomexplosie overleefd hadden, werden alle
originele gebouwen van het complex, bij de aanval op 11
September 2001 vernietigd. Toren 1 en 2 stortten in en de
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anderen (3, 4, 5 en 6) werden onherstelbaar beschadigd en later
afgebroken. Gebouw nummer Zeven stortte later op die
namiddag van de aanval in."
"Aanvankelijk ontworpen als een complex toegewijd aan
organisaties die direct betrokken zijn bij de 'wereld' handel,
slaagde zij er initieel niet in om het gewenste clientèle aan te
trekken. Tijdens de eerste jaren van het WTC werden
verschillende overheidsinstanties de belangrijkste huurders en
pas in de jaren 80 begon de labiele financiele positie van de stad
op te klaren, waarna een toenemend aantal privé bedrijven vooral financiele bedrijven verbonden aan Wall Street - vaste
huurders werden."
De torens waren het meest vermaard om hun 110 verdiepingen
hoge iconische Twin Towers, maar deze twee torens waren ook
een icoon voor de grootsheid van een natie. Zoals de naam reeds
aangeeft werden zij gebouwd met het ideaal voor ogen een
centraal punt te zijn voor de wereldhandel; een rol die de
Verenigde Staten nu reeds enige tientallen jaren vervult. De
symboliek van de vernietiging van alle zeven torens van het
World Trade Center, als de vernietiging van een icoon, zou niet
ongemerkt voorbij mogen gaan aan de aandacht van
Bijbelstudenten. Dit is inderdaad de profetische aankondiging
van de ondergang van de Verenigde staten, die zich zal voordoen
bij de opening van het Zevende Zegel van Openbaring. Deze
gebeurtenis moet niet langer in jaren, maar in maanden verwacht
worden!
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Het vliegtuig dat diezelfde dag op het Pentagon in Washington
neerstortte mag ons ook niet ontgaan. Profetisch gezien betekent
dit dat zelfs de militaire macht van het machtigste land ter aarde
niet aan Gods oordeel kan ontsnappen.
De Tweede Donder
Er is nog een ander gerommel dat de laatste jaren gestaag in
kracht is toegenomen. Dat een rechtsreeks gevolg is van een
opvallende toename in de verwoestende krachten die door de
aarde zelf voortgebracht worden.
#2:
De Tweede Donder is de toenemende verwoesting door
aardbevingen. In een
tijdspanne van slechts twee jaar, zijn er meer dan 400.000 doden
gevallen ten gevolge van aardbevingen, waardoor ook nog eens
miljoenen mensen dakloos werden.
De aardbeving van 2004 in de Indische Oceaan, die in
wetenschappelijke kringen bekend staat als de 'SumatraAndaman' aardbeving, was een onderzeese aardbeving die
plaatsvond op 26 December 2004. Volgens het Geologisch
Instituut van de Verenigde Staten werden door deze aardbeving
en de daaruit voortkomende tsunami meer dan 283.100 mensen
gedood. Dit maakte haar tot één van de dodelijkste rampen in
onze hedendaagse geschiedenis.
De ergste verwoesting en verlies van levens door de
aardbevingen zal het directe resultaat zijn van massale instorting
van gebouwen en door de kracht van tsunami's. Vulkanen worden
ook geassocieerd met aardbevingen. Al deze dingen zullen mens
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en natuur in steeds toenemende mate blijven teisteren naarmate
we het einde van dit tijdperk naderen.
Alle Zeven Donders zullen in de komende twee jaar (vanaf de
dag dat de eerste druk van dit boek klaar is) in kracht blijven
toenemen en meer en meer erkend worden, tot in de laatste drie
en een half jaar van grote verdrukking. De Zeven Donders zullen
dienen als een krachtige getuigenis dat de woorden in dit boek
waar zijn, en dat zij van de God van Abraham zelf, de Vader van
Jezus Christus, komen.
De Derde Donder
Een van de meest destructieve krachten die een grote
economische impact heeft op onze bezittingen, en zelfs het
verlies van levens, begint dramatische proporties aan te nemen en
wordt veroorzaakt door de drastische veranderingen in ons
klimaat. Sommigen zullen argumenteren dat de huidige
klimaatsveranderingen een normaal verschijnsel zijn in een zich
steeds herhalende weerscyclus. Het is inderdaad zo dat het weer
zekere cycli volgt. Jawel, er zijn altijd intense periodes geweest
waarin verwoestende krachten ontketend werden. Maar deze keer
is het anders, omdat de verwoestende krachten en de
veranderingen in weerspatronen almaar in intensiteit zullen
blijven toenemen, zonder daarbij 'normale' patronen te volgen.
Sommige streken zullen abnormale hoeveelheden regen te
verwerken krijgen, terwijl in andere streken, die normaal veel
regen krijgen, geen regen zal vallen. Als gevolg hiervan zal er
een opmerkelijke toename van overstromingen en
modderstromen zijn, terwijl andere streken problemen zullen
ondervinden met droogtes, die (zoals we in de afgelopen jaren
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gezien hebben) zullen leiden tot grootschalige branden die
enorme schade zullen toebrengen aan de veestapel en de
gewassen. Weer andere streken zullen normale hoeveelheden
regen ontvangen, maar op het verkeerde tijdstip, zodat het de
landbouw niet zal baten. Teveel koude en teveel hitte op
verkeerde tijd zullen ook bijdragen aan deze vernietigende
kracht. Zij die hun brood verdienen met de landbouw hebben
altijd aan dit soort van omstandigheden het hoofd moeten bieden,
maar in de nu volgende jaren zullen deze omstandigheden erger
dan ooit worden.
#3
De Derde Donder is de toenemende verwoestingen door
het weer.
Het recordbrekende orkaanseizoen van 2005 in de Verenigde
Staten werd reeds genoemd. Experts verwachten dat Orkaan
Katrina (die op 29 augustus 2005 Alabama, Louisiana en
Mississippi teisterde) de duurste natuurramp ooit zal zijn in de
Amerikaans geschiedenis. De eerste schattingen van de
aangerichte schade, overschrijden de 100 miljard dollar reeds,
maar naar verluidt, bedraagt de totale economische schade meer
dan 200 miljard dollar;
Afgelopen week nog (22 maart 2006) sloeg de Cycloon
(Orkaan) Larry, een categorie 5 storm, in Australië toe met
windsnelheden van meer dan 340 km per uur. Deze ongelooflijk
krachtige storm ging zo'n 100 km ten zuiden van Cairns aan land.
Vele bananenplantages werden met de grond gelijk gemaakt, en
de schade wordt in de honderden milioenen geschat.
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De Vierde Donder
Elke van de voorgaande profetische donders zal een effect
hebben op de Vierde Donder. De gevolgen van de strijd tegen het
terrorisme en de oorlogen die daarmee gepaard gaan, samen met
de verwoestingen veroorzaakt door aardbevingen en extreme
weersomstandigheden, zullen een nog grotere druk leggen op de
ineenstortende wereldeconomie.
#4
De Vierde Donder is Wereldwijde Economische
Ontreddering
De wereld gaat nu een tijdperk in van wereldwijde
economische ontreddering. De beurzen kunnen de schijn niet
hoog blijven houden dat zij gezond zijn en sterk staan, terwijl zij
zich slechts staande houden met positieve praatjes, geveinsde
optimisme en creatieve voorspellingen. De afrekening is nu op
handen. De wereld zal door vele venijnige pijnscheuten gekweld
worden, naarmate we op een gigantische ineenstorting van onze
markteconomie afstevenen.
Er zijn reeds landen die een verschuiving van de dollar naar de
euro aankondigen, om een betere stabilitiet voor de toekomst te
verzekeren. Hoewel velen in de Verenigde Staten deze
mogelijkheid bespottelijk vinden, is dit toch precies wat er zal
gebeuren, omdat het vertrouwen in de dollar blijft afnemen.
De alarmerende toename van bedrijfsschandalen en corruptie
(om niet te spreken van de alsmaar toenemende afslankingen
d.m.v. ontslagen) in combinatie met een groeiend verlies van
vertrouwen in de zieke economie, doen Amerika recht op een
economische implosie afstevenen.
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Fraaie voorspellingen, ondermaats management, opgesmukte
bedrijfsresultaten, afdankingen en allerlei bedrijfsgesjoemel zijn
zo ver gegaan dat er geen weg terug is. Onze kapitalistische vrije
markt zal zich niet meer kunnen herstellen van de hebzuchtige
kanker die bijna alle leven uit onze vrije markt economie
gezogen heeft.
Voeg aan al deze economische problemen ook nog eens de
handelstekorten, de manipulatie van de geldmarkten, de
onbestendige oliemarkten en een resem andere wereldwijde
kwalen toe, en u kunt zeker zijn van een grote wereldwijde
economische ontreddering op een schaal die deze wereld nog
nooit heeft meegemaakt. Deze wereld heeft al vele periodes van
grote economische ontreddering meegemaakt, maar heeft zich
altijd op één of andere manier opnieuw uit het dal getrokken.
Maar deze keer zal dit niet gebeuren, omdat de wereld een totale
economische ondergang zal meemaken waartegen zelfs het
hamsteren van goud en zilver geen soelaas zal bieden.
De stabiliteit van onze wereldeconomie staat op losse
schroeven, zozeer zelfs dat een klein land als Iran dreigementen
uit die de economie kunnen doen wankelen. Deze week nog
stond er een verslag in de 'World Net Daily' (03 februari 2006)
over een ongebruikelijke stap van Iran. De wereldeconomie is zo
instabiel, dat zelfs zoiets kleine een domino-effect in gang zou
kunnen zetten. Laten we even een paar citaten uit dat verslag
lezen.
"Begin 2003 begon Iran betalingen in euro's in plaats van in
dollars te eisen voor sommige olie leveringen, terwijl de olie nog
steeds in Amerikaanse dollars genoteerd werd. Momenteel

119

GODS TWEE GETUIGEN

overweegt Iran ernstig om een Iraanse Olie beurs te openen die
moet concurreren met de New Yorkse Handelsbeurs (NYMEX)
en de traditionele Londonse International Petroleum Exchange
(IPE)."
"Op dit moment gebruiken de NYMEX en het IPE drie olieindicatoren om hun prijzen te bepalen, nl. West Texas
Intermediate crude, Norway Brent crude en UAE Dubai crude.
Met de vestiging van een Iraanse oliebeurs wil Teheran een
vierde olie-indicator creëren, maar deze keer geprijsd in
euro's."
Bijna 70 procent van 's werelds internationale vreemde valuta
reserves worden vandaag in dollars bijgehouden. Wanneer de
'olie-euro' de 'olie-dollar' gaat beconcureren, zou dit percentage
wel eens drastisch kunnen verminderen."
De Verenigde Staten zijn volledig afhankelijk van deze 'vreemde
valuta' dollarreserves om de Staatsschuld te kunnen verkopen die
het handelstekort draagt. De meeste Amerikanen zijn zich totaal
niet bewust van deze bedreiging die Iran voor de Amerikaanse
economie betekent."
"Hoe dicht staat Iran bij de opening van die Iraanse Olie
beurs?...De opening van de Iraans Olie beurs is gepland voor
Maart (2006)."
Zelfs China heeft gesugereerd dat zij een gedeelte van haar
dollarreserves in euro's wil omzetten. Er bestaat veel
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economische onrust in de wereld van vandaag, en dit alles staat
op het punt om te ontaarden in wereldwijde economische
ontreddering.
De Vijfde Donder
De volgende drie Donders bevatten een dualiteit die zowel de
Kerk van God als de wereld betreft. We legden reeds eerder uit
dat het Zesde Zegel een overgangsperiode is, van een
eindtijdverdrukking in de Kerk naar de eindtijdverdrukking in de
wereld. De laatste drie donders hebben een rechtstreeks aandeel
in deze overgang.
#5

De Vijfde Donder is de dood.

Het is duidelijk dat de eerste drie Donders een grote toename
in het aantal doden met zich mee zullen brengen, ten gevolge van
de steeds groeiende wereldwijde verwoesting. Deze Vijfde
Donder komt bovenop al deze verwoestingen en zal op een
bepaalde manier verlopen.
Alle zeven donders zouden een zeer ontnuchterende getuigenis
(bewijs) moeten vormen van de authenticiteit dat de definitieve
eindtijdverwoesting zoals die opgetekend staat in de profetieën,
nu op handen is en dat de woordvoerder van Gods twee
eindtijdgetuigen nu gekomen is en inderdaad van God is. De
Zeven Donders zullen het eerste bewijs leveren dat mijn woorden
waar zijn.
Voor een klein gedeelte is de Vijfde Donder reeds binnen de
Kerk van God, die verstrooid werd, begonnen. De wereld is zich
totaal onbewust van de eerste fase van deze donder, omdat zij
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Gods Kerk niet kent. Maar Gods Kerk die verstrooid werd, zal
zich zeer bewust worden van haar realiteit!
Deze Vijfde Donder is onderverdeeld in drie specifieke fasen
van dood. (1) De eerste fase is dood binnen de Kerk van God die
verstrooid werd. Meer specifiek een opvallende toename van
sterfte onder de leiders (de dienaren). (2) De tweede fase zal een
spectaculaire uitbarsting zijn van overlijden van vooraanstaande
mensen in de wereld. (3) De derde fase zal een wereldwijde
uitbarsting van massale sterfte zijn door toedoen van epidemieën.
(1) De eerste fase van deze Vijfde Donder is reeds op kleine
schaal in de Kerk van God, die verstrooid werd, begonnen na
haar geprofeteerde afvalligheid (2 Thess. 2). Deze fase van de
Vijfde Donder wordt als een grote kastijding gegeven aan hen die
in de verstrooing zijn, opdat zij wakker geschud zouden kunnen
worden uit de diepe geestelijke slaap waarin zij vervuld van trots,
verkeren. Helaas zijn de geestelijke arrogantie en hoogmoed zo
diepgeworteld in hart en geest van zij die Gods waarschuwingen
niet wilden horen, dat velen van hen zich niet voldoende zullen
kunnen vernederen om datgene wat Gods eindtijdprofeet tot hen
spreekt te aanvaarden. Zij zullen zijn woorden niet erkennen
omdat zij niet houden van de manier waarop zij toegesproken
worden. Zij zullen daarentegen koppig aan hun eigen
denkbeelden vasthouden, over hoe zij geloven dat God hun in
hun eigen kerkorganisaties.zou moeten onderwijzen.
Wat de invulling van deze fase van de Vijfde Donder betreft,
daarin heb ik van God de vrije keuze gekregen, wat God mij als
een deel van Zijn wil en doel voor de Kerk in handen gegeven
heeft (dit zal in de zesde Donder duidelijker uitgelegd worden).
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Het doel van deze grote kastijding is om nog enige laatsten te
helpen ontwaken uit de geestelijke coma waarin zij zich
bevinden. De manier waarop dit zal gebeuren heeft God mij
volledig in handen gegeven, als één van Zijn twee
eindtijdgetuigen, die nog veel grotere macht zullen ontvangen om
plagen af te roepen 'zo vaak zij dit maar willen' (Openbaring
11:6). Met als doel de mensheid te vernederen, opdat zij zich zou
bekeren en hun toevlucht tot God nemen.
Deze specifieke fase van de Vijfde Donder dient om broeders
wakker te maken (geestelijk): en is de laatste kans die hun
geboden zal worden om zich te bekeren zodat zij die beloofde tijd
kunnen ingaan die hen onderwezen is sinds de dag dat hun geest
voor het eerst geopend werd voor Gods woord. Eenieder die niet
tot bekering kan komen, zal sterven in de uiteindelijke
verdrukking en aan het einde van Gods duizendjarige rijk op
aarde opgewekt worden ten oordeel.
God heeft het aantal reeds bekend gemaakt van hen die hierop
zullen reageren. Dit wordt in het vijfde hoofdstuk van Ezechiel
gegeven in de vorm van een percentage. Momenteel heeft nog
slechts één tiende van een tiende van één derde van datgene dat
verstrooid werd, zich bekeerd (dit is 1% van één derde dat
verstrooid werd). Tijdens de eerste fase zal de mogelijkheid tot
bekering aan nog eens negentig procent van een tiende van een
derde dat verstrooid werd (9% van één derde dat verstrooid werd)
aangeboden worden. Dit zal niet veel betekenen voor u die dit
leest, tenzij u vroeger tot Gods Kerk behoorde. Deze woorden
zijn dan ook voor hen en niet voor u. U hoeft dit niet te begrijpen,
maar de Kerk die verstrooid werd is wel in staat te begrijpen wat
er in deze profetie verklaard wordt.
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God heeft laten blijken dat Hij Zijn bescherming heeft
weggenomen van Zijn dienaren die verstrooid raakten (van die
dienaren die zich niet bekeerd hebben). Dit werd minder dan een
jaar geleden duidelijk. Hoewel het in vele delen van de wereld in
het nieuws was (ikzelf bevond me toen in Australië en het was
daar ook in het nieuws), besteedde de wereld weinig aandacht
aan de gebeurtenis die in één van de verstrooide groeperingen
plaatsvond. Op 12 Maart 2005, in een hotel in Wisconsin (VS),
waar een groep mensen vergaderd was om de Sabbatdienst te
houden, kwam een misnoegd lid van hun groepering de zaal
binnengestapt en schoot binnen één minuut 22 kogels met een
9mm handwapen af waarbij hij 7 mensen doodde. Nog voordat
de schietpartij voorbij was waren de plaatselijke dienaar, diens
zoon en nog vijf andere kerkleden gedood en vier anderen
gewond. Vervolgens schoot de dader zichzelf dood.
Dit nieuws ging als een donderslag door de verstrooide Kerk.
Velen stelde zich de vraag hoe dit had kunnen gebeuren, want
nog nooit in de hele geschiedenis van Gods Kerk was er zoiets op
een Sabbat en tijdens een dienst gebeurd. Het antwoord op deze
vraag is niet iets wat de verstrooide Kerk graag wil horen - God
heeft Zijn bescherming weggenomen van allen die geweigerd
hebben zich te bekeren!
In diezelfde kerkorganisatie, slechts drie maanden later, stierf
één van de drie televisiepresentatoren (iemand die al lange tijd
dienaar was in de Kerk) aan een Staphylococcen infectie. Dit
deed deze en andere kerkorganisaties op hun grondvesten
schudden. Deze man was geliefd en werd gerespecteerd, ook
door mij. Hij had de huwelijksceremonie van mijn vrouw en mij
verzorgd. En een paar jaar later was hij één van de dienaren die
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mij de handen oplegde toen ik tot dienaar in Gods Kerk
geordineerd werd.
Volgend op de dood van deze dienaar stierf slechts twee
maanden later ook de dienaar die hem assisteerde, aan dezelfde
Staphylococcen infectie.
Deze drie dienaren die het afgelopen jaar stierven, waren lid
van dezelfde organisatie, de 'Living Church of God'. De
belangrijke betekenis van de dood van twee van hun dienaren aan
dezelfde infectieuze besmetting, zou niet aan de aandacht van de
verstrooide kerkorganisaties voorbij mogen gaan, omdat de
gebeden van die gemeente voor de genezing van beide ministers
duidelijk niet beantwoord werden.
Het is belangrijk om dit goed te begrijpen, omdat de leider van
die groepering Mr. Roderick Meredith een oproep heeft gedaan
aan alle leden van zijn kerkorganisatie om te vasten voor God,
om Hem te verzoeken de gave van genezing te geven aan al hun
dienaren. Met als doel de mensen in de wereld duidelijk te laten
zien dat zij de kerkorganisatie zijn waarmee God werkt om Zijn
Werk op aarde uit te voeren. Mr. Meredith vraagt dit reeds enige
jaren bij bepaalde gelegenheden aan de leden van zijn
kerkorganisatie. God heeft hun gebeden niet verhoord en hun
vasten niet aanvaard!
Niet alleen heeft God hun smeekbeden niet verhoord, maar
precies datgene wat Mr. Meredith gevraagd heeft gaat tegen Gods
wil voor deze eindtijd in. Niet alleen was het verkeerd om aan
zijn kerkorganisatie te vragen om op deze manier te vasten, maar
bovendien zal Gods manier, om aan te tonen door wie Hij werkt,
niet gemanifesteerd worden door genezingen uitgevoerd door
dienaren. God heeft wel ten dele op die manier gewerkt om de
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glorie van Zijn Zoon Jezus Christus te manifesteren, en aan de
vroege Kerk gaf Hij deze macht in grote mate, als een krachtige
getuigenis van Zijn nieuwe Kerk en als getuigenis wie Zijn
dienaren waren.
Maar wat deze eindtijd betreft ligt het niet in Gods bedoeling
om tekenen van miraculeuze genezingen aan de wereld ten toon
te spreiden, om aan te geven waar Hij werkt. Het is Zijn
bedoeling een einde te maken aan het menselijke zelfbestuur,
door de mensheid dusdanig te vernederen dat zij zich in berouw
tot Hem zullen keren, en Zijn regering zullen aanvaarden
wanneer Jezus Christus terugkeert als Koning der koningen. De
laatste era van Gods Kerk moet vernederd worden, opdat zij zich
zou bekeren en tot Hem terugkeren, en zo ook moet deze wereld
vernederd worden teneinde Hem te ontvangen. God zal de Kerk
vernederen, en Hij zal de wereld ook vernederen, door middel
van de eindtijdgebeurtenissen die in dit boek beschreven worden.
Met deze middelen zal God bewijzen door wie Hij nú werkt.
Vooral wat Zijn twee eindtijdgetuigen betreft zal juist de macht
die hun gegeven wordt, om verwoesting en plagen teweeg te
brengen, dit bevestigen, en niet genezingen! Ja, dit is de manier
waarop diegenen uit de verstrooide Kerk die nog wakker gemaakt
moeten worden, tot bekering zullen komen. Toenemende sterfte
onder de kerkleiders van de verstrooide groeperingen zal dienen
tot een getuigenis, door wie God nú werkt. En niet door het teken
van miraculeuze genezingen.
Zoals in het verhaal van Elia en de dienaren van Baäl de
woorden van Elia met groot machtsvertoon bevestigd werden, en
zo door God geopenbaard werd door wie Hij werkte; zo zal het
ook zijn met de dingen die de leiders van de verstrooide Kerk
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zullen overkomen, die weigeren zich te bekeren en naar Gods
dienaar te luisteren.
De dood van deze drie dienaren van de 'Living Church of God',
zal nu een grotere symbolische betekenis gaan krijgen voor allen
in de verstrooide 'Church of God' (Kerk van God) groeperingen.
Gods bescherming is weggenomen van de verstrooide Kerk
evenals Zijn tussenkomst voor genezingen, omdat men zich niet
bekeerd heeft van datgene waardoor de Kerk in de eerste plaats in
de verstrooiing is geraakt. Daarom zal de dood nu beginnen toe te
slaan in alle groeperingen van de verstrooide Kerk, en vooral
onder de kerkleiders.
Het Verhaal van Elia Herhaalt Zich
In het Bijbelboek Koningen staat een verhaal dat zich weldra op
geestelijk vlak in Gods verstrooide Kerk gaat herhalen. Israël was
afgesneden van God en keerde zich tot andere ideeën over God.
Zij keerden zich tot de verering van Baäl: zij vermengden de leer
van Baäl met die van God.
Elia daagde alle profeten van Baäl uit en zei aan de Israëlieten
dat zij moesten ophouden met op twee gedachten te hinken
betreffende God:
"Toen naderde Elia tot tot het gehele volk en zeide: Hoelang nog
zult gij aan beide zijden mank gaan? Indien de HEERE God is,
volgt Hem na; maar indien het Baäl is, volgt hem na. Doch het
volk antwoorde hem niets." (I Koningen 18:21)
Elia was slechts een man. Voor het volk Israël was het moeilijk
te aanvaarden wat Elia over God te zeggen had. Het volk koos
voor de makkelijkere weg, om de profeten van Baäl te steunen,
met hun sussende leer. Vervolgens daagde Elia de profeten van
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Baäl uit om te bewijzen dat zij de ware God dienden, of dat hij de
ware God diende.
Elia droeg de profeten op om een offer voor Baäl voor te
bereiden. Indien dan Baäl werkelijk God was, dan zou hij toch
makkelijk dit offer ten aanschouwen van het volk met vuur
moeten kunnen verteren. De profeten riepen Baäl aan, de gehele
morgen. Elia bespotte hen omdat hun smeekbeden niet verhoor
werden. Elia pestte hen, door te zeggen dat zij luider moesten
roepen omdat Baäl hun misschien niet kon horen, of dat hij
misschien met iemand anders aan het praten was. Mischien was
Baäl op een verre reis of sliep hij en moest hij wakker gemaakt
worden. Misschien had hij zich wel even teruggetrokken om zich
te ontlasten (m.a.w. misschien zat hij wel op het toilet).
Toen de tijd voor het avondoffer aangebroken was, bereidde
ook Elia een offer op een altaar van hout. Er werd water over het
offer gegoten, tot drie maal toe, en de geul die om het altaar heen
gegraven was, werd zodoende geheel met water gevuld.
"...zodat het water rondom het altaar liep; zelfs de groeve vulde
hij met water. Op de tijd nu, dat men het avondoffer brengt, trad
de profeet Elia naar voren en zeide: HEERE God van Abraham,
Isaak en Israël, heden moge bekend worden dat Gij God zijt in
Israël, en dat ik uw knecht ben, en op uw bevel al deze dingen
doe. Antwoord mij HEERE, antwoord mij, opdat dit volk wete dat
Gij, HERE, God zijt, en dat Gij hun hart weer terugneigt. Toen
schoot het vuur des HEEREN neer en verteerde het brandoffer,
het hout, de stenen en de aarde, en het likte het water in de
groeve op. Toen het gehele volk dat zag, wierpen zij zich op hun
aangezicht en zeiden: De HERE, die is God! De HERE, die is
God! Daarop zeide Elia tot hen: Grijpt de profeten van de Baäl,
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laat niemand van hen ontkomen. Zij grepen hen, en Elia voerde
hen naar de beek Kison en liet hen daar slachten." (I Koningen
18:35-40)
De tijd is nu gekomen dat de geestelijke versie van dit verhaal
van Elia vervuld wordt. Vierhonderdvijftig profeten van Baäl
stierven die dag. Nu is de tijd gekomen dat een type van dat
gebeuren vervuld wordt temidden van het geestelijke Israël van
God; de Kerk van God.
Ikzelf heb ook een petitie gericht tot de HEERE God van
Abraham. Mijn verzoek is dat de eerste fase van de Vijfde
Donder precies op dezelfde manier als hier geschreven staat,
gebeuren mag. Dit verzoek doe ik opdat verstrooide broeders die
nu slapen wakker gemaakt zouden mogen worden, en zouden
mogen beseffen dat God hen een gelegenheid bied tot berouw en
om zich tot Hem te bekeren in deze tijd. En ook opdat zij zouden
mogen weten dat ik Zijn eindtijdprofeet ben, en de woordvoerder
van Zijn twee eindtijdgetuigen.
Het zal nu heel snel duidelijk worden of ik al dan niet Gods
profeet ben, en ook of de verstrooide kerkleiders nog steeds Gods
ministers zijn of niet. Zoals reeds in een vorig hoofdstuk gezegd
werd, het is waar of geen van beiden is waar.
Om dit duidelijk te maken, betreft mijn verzoek aan God zeer
specifiek de dienaren. De meest vooraanstaanden onder hen
zullen het eerst sterven. Maar elke dienaar in de verstrooiing die
er niet in slaagt snel tot berouw te komen en zich tot God te
bekeren (met mijzelf als Gods minister die hen onderwijst) zal
gedurende de laatste drie en een half jaar van grote verdrukking
sterven. Zij zullen niet in de eerste opstanding zijn, en zij zullen
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de millenniale regering van Gods Koninkrijk op aarde niet
meemaken.
Degene die overlijden en het meest opvallen in het begin van
dit alles, zullen de twee nu nog overblijvende presentatoren van
de 'Living Church of God' zijn. De weerklank van die donder zal
nog versterkt worden door het vroege overlijden van de leiders
van de 'Philadelphia Church of God', de 'Restored Church of God'
en de 'Church of the Great God'. Vervolgens zullen de leiders van
de grootste, verstrooide organisatie denken dat zij de dans
ontsprongen zijn. In hun hoogmoed zullen zij geloven dat God
met hen is. Wanneer dat gebeurt, zullen ook in de 'United Church
of God' veel mensen sterven.
Hoeveel duidelijker kan men aantonen dat men óf van God en
inderdaad Zijn profeet bent, óf iemand die duidelijk over de
schreef is gegaan en waarmee snel afgerekend zal worden door
God? De tijd zal het uitwijzen! En u zult niet lang hoeven te
wachten!
(2) De tweede fase van de Vijfde donder is sterftes onder de
notabelen van deze wereld. Dit zal klein beginnen en langzaam in
intensiteit toenemen, zoals alle donders. Onder deze notabelen
zullen zich zowel politieke leiders als bekende mensen uit de
entertaiment- en sportwereld bevinden, alsook religieuze figuren
uit de verschillende wereldlijke religies. De grote uitzondering
hierop zal de Paus van de Katholieke Kerk zijn, over wie
geprofeteerd is dat hij direct na de wederkomst van Jezus
Christus zal sterven. Deze fase van de vijfde Donder zal
gedeeltelijk met de eerste samenvallen, maar zal de fase bij
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uitstek zijn die hoofdzakelijk door de mensen in de wereld
opgemerkt zal worden.
(3) De derde fase van sterfte zal teweeg gebracht worden door
epidemieën en pandemieën in de wereld. In het voorbije jaar zijn
vele regeringen in de wereld begonnen met minimale voorzorgen
te nemen tegen de mogelijkheid van een wereldwijde uitbraak
van de vogelgriep. Dit, en nog veel meer, zal over de gehele
wereld uitbreken. God heeft ons altijd gewaarschuwd dat de
eindtijd de ergste tijd in de gehele geschiedenis van de mensheid
zou zijn.
De Zesde donder
Deze donder betreft zowel de Kerk als de wereld. Dit begon
klein: bij de publicatie van mijn eerste boek 'De Geprofeteerde
Eindtijd'. De inhoud van dat boek is sterk gericht op de
aankondiging van de geprofeteerde eindtijdgebeurtenissen die nu
reeds begonnen zijn. De verkondiging dat ik een eindtijdprofeet
ben, is een uitspraak die diepe betekenis zal hebben voor Gods
Kerk.
Het groeiende bewijs dat ik Gods eindtijdprofeet ben en dat ik
de woordvoerder ben van Zijn twee eindtijdgetuigen, is een
donder die steeds krachtiger zal gaan weerklinken, tot op de dag
van Jezus Christus' wederkomst.
#6
De Zesde Donder is de steeds duidelijkere openbaring
van Gods eindtijdgetuigen. Die openbaring houdt in dat ik de
woordvoerder van Gods twee eindtijdprofeten ben - de
woordvoerder van Zijn twee eindtijdgetuigen.
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Deze donder zal luider en luider weerklinken naarmate de
gebeurtenissen die in de eerdere donders beschreven werden,
blijven aanhouden, en in kracht en omvang toenemen. Zodoende
leveren zij ook het bewijs en de bevestiging van dat wat hier
geschreven staat, en datgene wat ik zeg, de waarheid is. Radioen TV-interviews zullen dagelijkse kost worden, naarmate de
nieuwsgierigheid, de controverse en de angst stijgen in
verhouding tot de groeiende intensiteit van deze donders.
Het is nuttig dat we hier een paar alinea's herhalen. Zij staan
aan het begin van dit hoofdstuk opgetekend, en hebben alles te
maken met deze Zesde Donder.
"De Zeven Donders zullen in het vervolg van dit hoofdstuk
bekendgemaakt worden. Deze Donders zijn nooit eerder
verkondigd. Alles wat Johannes schreef betreffende het Zevende
Zegel, de Zeven Bazuinen en de Zeven Laatste Plagen, werd door
een engel aangekondigd. De Zeven Donders kwamen niet van
een engel. Johannes hoorde het geluid van Zeven Donders. Het
betrof een boodschap voor een eindtijdprofeet van God. De
specifieke inhoud van de Zeven Donders werd bewaard voor
deze eindtijd, om door Gods eindtijdprofeet bekend gemaakt
(verkondigd) te worden, de woordvoerder van de twee
eindtijdgetuigen. Meer hierover in de uitleg van de Zesde
Donder."
"De Zeven Donders hebben veel te maken met de manier
waarop God Zijn twee getuigen zal openbaren. Deze Donders
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dienen als een voorbode voor de laatste verdrukking, en de
manifestatie van die twee getuigen."
"De openbaring van de Zeven Donders heeft alles te
maken met de openbaring van Gods eindtijdgetuigenis over de
mens, en met de openbaring van Zijn twee getuigen aan de
mensheid! Jammer genoeg zullen de meeste mensen verkiezen
om wat zij te horen krijgen te negeren.
God stond de apostel Johannes niet toe om over de Zeven
Donders te schrijven. Johannes hoorde niet wat elke specifieke
donder inhield, maar hij hoorde gedeeltelijk wat er gezegd werd
over hoe de donders geopenbaard zouden worden. Johannes was
een apostel en een profeet die alles wat God hem via inspiratie
gaf, noteerde. Hij schreef het boek Openbaring, maar het was
hem niet gegeven alles wat hij schreef ook te begrijpen. Als
Johannes' tegenhanger heeft God mij inzicht in de openbaringen
aan Johannes gegeven. Ik ben de woordvoerder, één van de
eindtijdprofeten en -getuigen van dat waar Johannes over schreef.
In de interviews die volgden na de publicatie van mijn eerste
boek, en in de correspondentie die ik sindsdien heb ontvangen,
wordt mij dikwijls de vraag gesteld: "Hoe heeft God dit alles aan
u geopenbaard?" Precies op dezelfde manier die God in het
verleden altijd gebruikt heeft om Zijn wil en bedoelingen aan
Zijn dienaren - de profeten vanouds - te openbaren. God doet dit
door de inspiratie van Zijn geest; het overbrengen van Zijn eigen
gedachten (woorden) naar de geest (in de gedachten) van
diegenen met wie Hij werkt. Door alle tijden heen, zelfs tot nu
toe, hebben velen valselijk beweerd dat God op deze wijze tot
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hen gesproken heeft. Valse religieuze leraars hebben deze manier
van God om Zijn ware wil aan Zijn mensen over te brengen
belachelijk gemaakt.
De vraag hoe God Zijn waarheid aan mij geopenbaard heeft is
begrijpelijk. Het antwoord dat ik ben die ik zeg dat ik ben, zal
gegeven worden in de exacte vervulling van de gebeurtenissen
die in deze beide boeken beschreven worden. Dat zal het bewijs
zijn dat ik Gods eindtijdgetuige én woordvoerder ben. Maar
voordat ik grote macht en kracht ontvang om miraculeuze daden
te stellen zoals Mozes die deed (maar met veel meer kracht)
wanneer het Zevende Zegel eenmaal geopend wordt, en de laatste
drie en een half jaar van wereldwijde verdrukking beginnen,
heeft God deze Zeven Donders voor mij bewaard om te
verkondigen.
Deze Zeven Donders zijn een combinatie van Gods inspiratie
in mij om volledig zijn wil te kennen over deze eindtijd. De
invulling van deze donders is voor het grootste deel mijn keuze,
die God aan mij gegeven heeft, omdat ik Zijn woordvoerder ben
en degene die in Zijn bijzijn voor de gehele wereld zal staan
tijdens deze eindtijd. (Openbaring 11:4 & Zacharia 4:14)
Alle Zeven Donders worden gegeven als Gods bewijs dat ik
Zijn eindtijd profeet ben.
God heeft mij de taak gegeven om Zijn getuigenis aan de
mensheid te verkondigen, als onderdeel van het beëindigen van 's
mens zelfbestuur en de oprichting van Zijn koninkrijk, Zijn
regering op aarde.
De Zevende Donder
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De openbaring van deze laatste donder zal meer in detail
besproken worden in het laatste hoofdstuk van dit boek. Deze
laatste donder slaat, net als de twee voorgaande, zowel op de
Kerk als op de wereld.
#7
De Zevende Donder is de versnelde openbaring van
God aan de mensheid.
Dit boek heeft uitgelegd hoe de mens God nooit werkelijk
gekend heeft, en dat er grote verwarring en tegenstrijdigheid
heersen in de religieuze geloofsovertuigingen over Hem. Het
heeft ook aangetoond dat gedurende de gehele tijdspanne van de
mens op aarde, slechts weinig meer dan 144.000 mensen God
werkelijk gekend hebben.
God heeft zichzelf niet geopenbaard aan de grote meerderheid
van de mensen. In de voorbije zes millenia hebben slechts
enkelen de gelegenheid gehad om God te leren kennen. De
weinigen die God echt leerden kennen, werden door de rest van
de wereld verworpen. De profeten en apostelen werden door de
mensen verworpen, en daarom waren de mensen ook niet in staat
om God te leren kennen. En zelfs deze dienaren van God, richtten
zich niet tot de gehele wereld. In de dagen van Mozes onderwees
God Zijn wegen slechts aan één volk, maar het grootste deel van
dat volk verwierp Zijn woorden.
De geschiedenis van de mensheid (de ware getuigenis over de
mens) is dat de mens Gods wegen niet wil. De mens wil niet dat
God zijn leven regeert. God heeft slechts weinigen geroepen tot
een speciale relatie met Hem, om hen op te leiden en te trainen
voor een toekomstige wereldregering - het Koninkrijk van God -

135

GODS TWEE GETUIGEN

die over de gehele aarde aangesteld zal worden bij de
wederkomst van Jezus Christus.
We hebben het meeste reeds uitgelegd, maar het is belangrijk
om nog even de nadruk te leggen op het feit dat God op het punt
staat iets te doen wat Hij nog nooit tevoren met de mensheid
gedaan heeft. God staat op het punt om Zichzelf aan de gehele
mensheid op aarde te openbaren. Die openbaring is als een
donder. Die weerklinkt nu reeds in Zijn Kerk. En zij gaat nu
krachtig weerklinken in de wereld wanneer de macht en kracht
van de twee getuigen toeneemt en naarmate Gods geprofeteerde
eindtijdgebeurtenissen zich in steeds toenemende mate beginnen
te ontplooien. Samen met de voortgang van dit proces, zal God
zichzelf openbaren.
Gods openbaring aan de mensheid zal versnellen naarmate we
dichter bij het einde van de menselijke heerschappij komen, en
de wederkomst van Jezus Christus en Zijn regering over de
gehele aarde nadert. De mens heeft God nooit gekend, maar dat
gaat nu veranderen. Dat is allereerst binnen Zijn Kerk begonnen.
Zijn openbaring zal echter met grote macht en kracht doorgaan,
nu dat de tijd van de wederkomst van Zijn Zoon en diens
regering nadert.
De Kerk van God is de voorbije twintig jaren trots geweest op
de kennis van God. Die trots, en de daarmee gepaard gaande
arrogantie, is de reden dat de Kerk verstrooid werd. Je zou toch
denken dat Gods eigen Kerk Hem ten volle zou kennen; maar dat
deed zij niet. God gaf de voorbije honderd jaar en daarvoor niet
alle kennis over Zichzelf en Zijn Zoon aan Zijn volk. Een deel
van die kennis werd voor Gods eindtijdapostel, Mr. Herbert W.
Armstrong, verborgen gehouden. Die kennis werd achter
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gehouden tot de tijd dat God ze zou openbaren aan Zijn
eindtijdwoordvoerder als een bewijs van Zijn zegel op Zijn twee
eindtijdgetuigen.
Het grootste deel van de Kerk zal die openbaring over God
verwerpen net zoals de identiteit van Zijn twee getuigen.
Sommigen bespotten deze kennis nu reeds. Maar toch zullen er
ook zijn die berouw zullen hebben en zich tot God bekeren
wanneer zij de Zeven Donders zien uitkomen. Zij zullen uit hun
geestelijke slaap wakker gemaakt worden.
Deze donder is in eerste instantie voor Gods eigen Kerk
bedoeld. Daarna, wanneer we de tijd van het Zevende Zegel
binnengaan, zal deze kennis zich in de wereld beginnen te
verspreiden, tot op het moment dat iedereen de mogelijkheid zal
hebben God te kennen.

Hoofdstuk 5

De Laatste Drie en Een Half Jaar

In dit hoofdstuk zullen de opeenvolgende gebeurtenissen aan bod
komen, die zich gedurende de laatste drie en een half jaar van
zelfbestuur van de mens op aarde zullen afspelen. Dit zijn geen
prettige gebeurtenissen om over te lezen, omdat zij zo
catastrofaal zijn dat zij het bevattingsvermogen te boven gaan.
Dit alles zal gaan gebeuren wanneer het Zevende Zegel geopend
wordt.
We zijn bij één van de meest angstaanjagende momenten, die
in Gods Woord beschreven worden, aangeland. Het is een tijd
zoals nooit tevoren. God zei dat er nooit een tijd geweest is als
deze, en dat er nooit meer zo'n tijd zal zijn. Het is een tijd waarin
de mensheid de grootste levenslessen ooit zal leren. God heeft
bepaald dat de lessen van deze periode onuitwisbaar in de geest
van allen die ooit geleefd hebben, gegrift zullen staan.
De overweldigende omvang van deze eindtijdverwoesting is
allesbehalve aangenaam om te overdenken. Het is al moeilijk om
er over te schrijven, laat staan om het te lezen. Toch is het
noodzakelijk dat u deze tijd in ogenschouw neemt, hoe
onaangenaam het ook is, zodat u beter de dieper liggende redenen
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van het 'waarom' van al deze dingen, die God nu laat gebeuren,
zult begrijpen. Dat is het onderwerp van het volgende hoofdstuk.
Het volgende hoofdstuk zal uitleggen 'waarom' deze eindtijd
vol wereldwijde verwoestingen moet plaatsvinden, precies zoals
God het geopenbaard heeft.
De Opening van het Zevende Zegel
Wanneer Jezus Christus het Zevende Zegel van Openbaring
opent, verkondigt God dat de laatste drie en een half jaar van
grote verdrukking zullen beginnen, en dat het zelfbestuur van de
mens op aarde beëindigd zal worden. Satans invloed en macht
over de mens zullen tegelijkertijd beëndigd worden. Bijna 1.000
jaar lang zal hij geen invloed meer op de mens kunnen
uitoefenen. Daarna zal hij nogmaals, voor één laatste zeer korte
periode, de mensen mogen misleiden.
Wanneer het Zevende Zegel eenmaal geopend is, zal de eerste
der Zeven Trompetten weerklinken. Elke trompet zal een
specifieke fase van de grote verdrukking op aarde aankondigen.
De eerste vier Trompetten zullen de ondergang van de Verenigde
Staten en haar trouwste bondgenoten aankondigen. Dat zal
allemaal uitgelegd worden in dit hoofdstuk.
De laatste reeks van gebeurtenissen die tot de opening van het
Zevende Zegel leidt moeten we even terug bekijken. Tegen de
tijd dat dit laatste zegel geopend wordt, zijn alle 144.000 die door
God gedurende 6.000 jaar geroepen zijn, volledig opgeleid om in
Zijn Koninkrijk te regeren. Dit Koninkrijk zal opgericht worden
wanneer Jezus Christus terugkeert met de 144.000 op de
allerlaatste dag van de laatste drie en een half jaar van menselijk
zelfbestuur. De weinigen die dit getal van 144.000 nog moeten
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vervolledigen, die in deze eindtijd nog leven, zullen verzegeld
zijn (hun opleiding voltooid hebben) tegen de tijd dat dit laatste
zegel geopend wordt. Die uiteindelijke verzegeling zal tijdens het
Zesde Zegel plaatsvinden.
Tijdens het Zesde Zegel zullen alle Zeven Donders steeds
luider gaan weerklinken. Voordat het Zevende (en laatste) Zegel
geopend wordt zullen de Zeven Donders zo onmiskenbaar
duidelijk geworden zijn, dat de geldigheid van alles wat erover in
het vorige hoofdstuk geschreven werd, overdonderend duidelijk
zou moeten klinken in de oren van eenieder die de waarheid wil
erkennen. Maar zelfs dan zullen velen nog steeds verkiezen om
leugens te geloven. Zij zullen nog steeds verkiezen in een vals
gevoel van rust en vrede te koesteren door de werkelijkheid en de
waarheid te ontkennen.
Ook zal er tegen die tijd in de Verenigde Staten een sterk
gevoel van erkenning gaan groeien, dat ik ben die ik zeg dat ik
ben - één van Gods twee eindtijdgetuigen en Zijn profeet. Die
Zesde Donder zal luider en luider blijven weerklinken gedurende
deze laatste drie en een half jaar.
De Eerste Vier Trompetten
De eerste vier trompetstoten zullen vier grote verwoestende
gebeurtenissen aankondigen, die de totale ineenstorting van de
Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië,
Nieuw Zeeland en enkele west-Europese landen zullen
veroorzaken. De meest directe impact van de vier gebeurtenissen
zal eerst en vooral in de Verenigde Staten te voelen zijn.
De eerste vier trompetten verkondigen elk een profetische
vervulling van de gebeurtenissen die op 9/11 (11 september
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2001) symbolisch aangekondigd werden, toen het WTC (World
Trade Towers) en het Pentagon door terroristische aanslagen
getroffen werden. Gedurende deze eerste vier trompetten zal de
symboliek van 9/11 vervuld worden: de economie, de regering en
de militaire macht van de grootste natie op aarde zullen een fatale
slag toegediend krijgen.
De kettingreactie die hierop zal volgen zal rechtstreeks leiden
tot W.O. III. Het zal de laatste oorlog zijn die de mensheid ooit
zal voeren! Voordat deze laatste drie en een half jaar volledig
teneinde zijn, zullen wereldwijd alle legermachten vernietigd
zijn, zal iedere economie gedecimeerd zijn, zullen vele miljarden
mensen gestorven zijn en zal er immense verwoesting over de
gehele wereld komen.
De Eerste Trompet
De Eerste Trompetstoot zal meteen nadat het Zevende Zegel van
Openbaring door Jezus Christus geopend wordt weerklinken.
Zelfs nu, terwijl ik dit schrijf, zijn er duidelijk tekens dat de
gebeurtenissen die tijdens deze trompetstoten zullen
plaatsvinden, reeds aan de oppervlakte komen in het wereldbeeld.
Veel van wat staat te gebeuren wordt door God tegengehouden
tot Gods tijd aangebroken is om het toe te laten. God zal de
mensheid toestaan om nog één wereldoorlog te ontketenen. Als
God niet volledig de timing in handen zou hebben, dan zouden
sommige gebeurtenissen reeds begonnen zijn. God beheerst
volledig de exacte timing van alles wat te gebeuren staat. God zal
de eindtijd inkorten, door deze eindtijd gebeurtenissen slechts
gedurende een beperkte tijdspanne van drie en een half jaar toe te
staan, anders zou de mensheid uiteindelijk alle leven op aarde
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uitroeien - dat zegt de Almachtige God! Let op de krachtige
beschrijving van de eerste trompet:
"En toen Hij [Jezus Christus] 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
trompetten gegeven. En er kwam een andere engel, die met een
gouden wierrookvat bij het altaar ging staan, en hem werd veel
reukwerk geschonken om het te geven, met de gebeden van alle
heiligen, op het gouden altaar voor de troon. En de rook van het
reukwerk, met de gebeden van de heiligen, steeg uit de hand van
de engel voor Gods aangezicht op. En de engel nam het
wierrookvat en vulde dat met het vuur van het altaar, en er
kwamen donderslagen en stemmen en bliksemstralen en
aardbevingen. En de zeven engelen, die de zeven trompetten
hadden, maakten zich gereed om te trompetten. En de eerste blies
de trompet 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
groen gras verbrandde." (Openbaring 8:1-7)
Deze eerste machtige gebeurtenis van het Zevende Zegel zal
een grote golf van verwoesting veroorzaken in de Verenigde
Staten en tot ver over haar grenzen, in Canada. De verwoestingen
in Canada zullen minder erg zijn, maar ook zij zullen delen in de
klappen van datgene wat in de V.S. zal gebeuren, omdat het een
buurstaat én een profetische broer is. Wanneer ons verteld wordt
dat één derde van al het plantenleven op aarde vernietigd zal
worden, dan is dat ook precies wat er bedoeld wordt. De manier
waarop zal pas duidelijk worden wanneer de tijd aangebroken is.
Net zoals bij de Zegels van Openbaring zullen ook veel details
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over de Zeven Trompetten niet geopenbaard worden totdat die
gebeurtenissen plaatsvinden. Het is ook belangrijk dat we
opmerken dat er bij de eerste trompet sprake is van 'vuur
vermengd met bloed'. 'Bloed' betekent dat er veel doden zullen
vallen wanneer dit gebeuren plaatsvindt. Het gaat hier
hoofdzakelijk om de dood van dieren, maar er zullen ook in grote
getalen mensen sterven - tienduizenden.
De Tweede Trompet
"En de tweede engel blies de trompet, 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." (Openbaring 8:8-9)
Deze gebeurtenis vindt hoofdzakelijk op het water plaats, maar
de gevolgen ervan zullen grote delen van de kuststreek van
Amerika, het Verenigd Koninkrijk en een aantal van hun
bondgenoten verwoesten, en ook sommige van hun steden zullen
volledig vernietigd worden. Eén derde van alle wateren grenzend
aan deze landen zal geen leven meer bevatten; alles zal sterven in
deze gebieden. Deze sterfte treft ook één derde van alle mensen
op boten en schepen op het water. Maar er zullen eveneens
honderdduizenden in de kuststreken van deze gebieden sterven.
De reden waarom er zovele boten en schepen vernietigd
worden, is dat de neveneffecten van deze rampen hoofdzakelijk
voelbaar zullen zijn in havensteden, waar grotere concentraties
van schepen, handel en mensen zijn.
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De Derde Trompet
"En de derde engel blies de trompet, 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." (Openbaring 8:10-11)
Elk van deze drie gebeurtenissen zal in toenemende mate
verwoesting aanrichten in de Verenigde Staten en bij haar
bondgenoten. Door deze dodelijke slag zal de rijkste en
machtigste natie die de wereld ooit gekend heeft, uiteindelijk
door de knieën gaan. De eerste golf van verwoestingen zal een
aantal grote steden treffen. Dit zal de ontreddering die de orkaan
Katrina teweegbracht, in vergelijking zeer klein doen lijken. De
vernietiging van goederen en bezit zal buiten alle proporties zijn,
maar het verlies aan levens zal nog veel groter zijn. Het dodental
zal in de vele tientallen miljoenen lopen.
De wereldwijde gevolgen van deze gebeurtenis, zullen Wereld
Oorlog III in gang zetten.
De Vierde Trompet
"En de vierde engel blies de trompet, en het derde deel van de zon
werd getroffen en het derde deel van de maan en het derde deel
van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd, en
de dag voor het derde deel geen licht had en de nacht desgelijks.
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 trompet der drie
engelen, die nog trompetten zullen." (Openbaring 8:12-13)
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Deze vierde trompetstoot, die nog meer verwoesting teweeg
zal brengen, kondigt een gecombineerd effect aan van de eerste
drie trompetten. Tegen die tijd zal meer dan één derde van de
bevolking van de Verenigd Staten, het Verenigd Koninkrijk en
hun trouwste bondgenoten gestorven zijn. En er zullen nog veel
meer mensen de dood vinden als gevolg van deze vierde
gebeurtenis. Doordat één derde van het zonlicht het
aardoppervlak niet meer zal bereiken en zodoende de aarde niet
langer voldoende warmte en licht kan geven, zal het klimaat op
aarde schrikbarend veranderen. Het plantenleven zal in haar
normale groeicycli niet meer door de zon gevoed worden zoals in
het verleden. Dit zal resulteren in onmiddelijke hongersnood in
vele gebieden op aarde. De gevolgen van de Vierde Trompetstoot
zullen - nogmaals - vele tientallen miljoenen levens eisen.
Hoewel de verschrikkingen van de eerste vier trompetstoten
onvoorstelbare verwoestingen en een dodental van enkele
honderden miljoenen mensen tot gevolg hadden, waarschuwt het
laatste vers van Openbaring 8 voor nog veel ergere dingen die
nog zullen volgen.
Nadat de aankondigingen van de eerste vier trompetten
weerklonken hebben, wordt een nog grotere waarschuwing
gegeven:
"En ik zag en hoorde een engel vliegen in het midden des hemels,
die met luider stem zeide: Wee, wee, wee hun, die op aarde
wonen, vanwege de overige stemmen van de trompet der drie
engelen, die nog trompetten zullen!" (Openbaring 8:13)
De uitdrukking 'wee' verwijst naar de verschrikkelijke
gevolgen die nog veel verwoestender zullen toeslaan op aarde. Er
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zijn drie 'weeën' die verwijzen naar de gebeurtenissen die nog
zullen volgen in de laatste drie trompetstoten.
De ondergang van de Verenigde Staten en haar trouwste
bondgenoten zal tot een groot machtsvacuüm in de wereld leiden.
Naties zullen een wedloop beginnen om die leegte in te vullen.
Vele gebieden in de wereld die door de macht en invloed van de
Verenigde Staten en haar trouwste bondgenoten in toom werden
gehouden, zullen nu hun kans vrij zien om hun wil aan anderen
op te leggen. Denk eens aan alle landen met landurige
grensconflicten, of territoriale conflicten, en eveneens aan de
religieuze en politieke ruzies, die tot nu toe onder controle
gehouden werden. Nu zullen zij niet langer tegen gehouden
worden!

De Vijfde Trompet
Het schallen van de Vijfde Trompet zal de opkomst van een grote
politieke macht en een grote religieuze macht op aarde
aankondigen. De Bijbelse symbolen die vervat zitten in de
omschrijving van de boodschap van deze Trompet, zijn profetisch
uniek. In plaats van de lezers te bedelven onder een
overweldigend, uitgebreide Bijbelstudie die tot niets zou dienen,
zal ik eenvoudigweg een overzicht geven van hun betekenis en
het resultaat.
Deze trompet zal de eerste grote 'wee' op aarde aankondigen.
Deze profetische beschrijving bevat een ontplooiïng van vele
elkaar overlappende, en op elkaar inspelende gebeurtenissen en
hoogtepunten uit de laatste drie en een half jaar van menselijk
zelfbestuur. Deze hoogtepunten zijn o.a. :
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(1) de opkomst van Satan en zijn grote leger van demonen met
grote macht.
(2) de opkomst van de Rooms Katholieke Kerk en de Paus, die
grote macht uitoefent.
(3) de opkomst van een werkelijk verenigde Europese unie van
tien landen.
(4) de opkomst van een kolossale militaire macht uit dit Verenigd
Europa, en de vernietiging van enkele honderden miljoenen
mensen door dit leger.
(5) de bescherming van Gods uitverkorenen en de kwelling
(beproeving) van diegenen van Gods verstrooide Kerk, die
geweigerd hebben zich te bekeren.
Al deze gebeurtenissen beginnen bij het weerklinken van de
Vijfde trompet.
"En de vijfde engel blies de trompet, en ik zag een ster, uit de
hemel op de aarde gevallen, en hem werd de sleutel van de put
des afgronds gegeven. En hij 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 aarde te voorschijn en hun
werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht
hebben." (Openbaring 9:1-3)
Satan Komt aan de Macht
In de profetieën, staan sterren symbool voor engelen. Een
eenvoudig voorbeeld van een ster die door de traditioneel
Christelijke wereld verkeerd geinterpreteerd werd, is de ster die
de wijze mannen naar Bethlehem leidde, waar de Messias
geboren werd. Het traditionele Christendom stelt dit voor als een

2008 – Gods Laatste Getuigenis

147

letterlijke ster boven het dorpje Bethlehem, maar de meeste
mensen weten niet dat dit niet een letterlijke ster aan de hemel
was, maar wel een engel die hun aanwijzingen gaf over waar zij
naartoe moesten.
De ster in Openbaring 9:1 gaat over Satan. Wat Johannes zag,
stelde de val van Satan voor, hoe hij uit Gods aanwezigheid
verdreven werd en naar aarde verbannen werd. Satan en de
engelen die met hem tegen God rebelleerden, worden nu beperkt
in de macht die hen eens gegeven werd. Zij werden door God aan
banden gelegd. Deze beteugeling van hun macht wordt
symbolisch uitgedrukt als 'ketens van gebondenheid' en 'een
plaats van opsluiting' (zoals een gevangenis). De sleutel staat
symbool voor het verlost worden van die ketens.
Het werd Satan toegestaan om een beiïnvloedende macht uit te
oefenen over de mensheid, hoofdzakelijk doordat hij de
hebzuchtige verlangens naar rijkdom, macht, illegale
zelfverrijking, etc. die reeds in de mens aanwezig zijn, mocht
aanwakkeren. Op het tijdstip van de eindtijdverdrukking, bij het
schallen van de Vijfde Trompet, zullen Satan en de demonen
(engelen die samen met Satan rebelleerden) van hun ketens
bevrijd worden. Zij zullen veel grotere macht en invloed over de
mens kunnen uitoefenen dan ooit tevoren. Vele naties en religies
in deze wereld verlangen reeds lang om een veel grotere macht
en invloed over deze aarde uit te oefenen, en Satan zal hen ertoe
bewegen om hun kwaadaardige verlangens nog sneller te
verwezelijken.
In werkelijkheid zal God de natuurlijke loop der
gebeurtenissen versnellen, die normaliter over vele jaren van
vreselijk lijden, oorlog, en kwaad op aarde plaatsgevonden
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zouden hebben, en die een nog veel grotere vernietiging zouden
teweegbrengen. Indien God deze gebeurtenissen niet zou
bespoedigen, zoals door de Zeven Trompetten wordt
geopenbaard, en het verloop ervan niet zou beperken tot slechts
drie en een half jaar, dan zou alle leven van de aarde weggevaagd
worden.
De Laatste Heropleving van een Verenigd Europa
Reeds meer dan vijftig jaar, werkt Europa aan de verwezenlijking
van een verbond van naties. Dit begon in de vroege jaren vijftig
met de visie om tot een sterkere Europese economie te komen,
door de oprichting van de Europese Gemeenschap. Dit
evolueerde uiteindelijk tot een hechter verbond dankzij de
regerende macht van de Europese Unie. Er is altijd een drijvende
kracht in Europa aanwezig geweest, om zich te verenigen tot een
krachtigere regeringsvorm en een verbond van naties. Mettertijd
smeedde een kerngroep van deze landen een sterker verbond door
de introductie van een gemeenschappelijke munteenheid - de
Euro. De politieke en zelfs militaire eenmaking zijn gestaag
blijven groeien.
Al meer dan vijftig jaar lang heeft Gods Kerk de opkomst van
dit Verenigde Europa voorspeld, met een eigen eenheidsmunt,
een eigen legermacht en een eigen godsdienst (de Rooms
Katholieke Kerk). Dit nieuwe Europa zal uiteindelijk door slechts
tien verenigde landen gevormd worden.
Reeds vele jaren groeit het verlangen onder velen op het
Europese continent naar een heropleving van het oude Europa, in
een 'Verenigde Staten van Europa' als dé overheersende
wereldmacht, die de macht van de Verenigde Staten van Amerika
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zal vervangen en overtreffen. Velen in Europa zijn gefrustreerd
door datgene wat zij zien als een 'te traag tempo' waarin deze
doelstellingen verwezenlijkt worden. Er groeit een band van
eensgezindheid tussen enkele landen, die sterker wordt naarmate
hun frustratie toeneemt over de landen die in hun visie de
vooruitgang afremmen. Er heerst een diepgewortelde afkeer en
een groeiende verbittering tegenover die landen (vooral Groot
Britannië), die zich niet willen inzetten voor een sterkere Euro.
Hoewel er vele andere profetieën zijn die u kunnen helpen om
beter te begrijpen wat er tijdens de Vijfde Trompet zal gebeuren,
zullen we in dit hoofdstuk alleen de conclusies van de openbaring
van deze profetieën aan bod laten komen. Meer informatie
hierover vindt u terug in het boek 'De Geprofeteerde Eindtijd'.
Satans vrijlating uit zijn gebondenheid zal hem ertoe bewegen
om grotere macht en invloed uit te oefenen over Europese
eenheid. Satan heeft zijn invloed en macht reeds over alle eerdere
heroplevingen van het Heilige Roomeinse Rijk uitgeoefend. Hij
zal tien landen in Europa opzwepen om de totale controle van
alle macht binnen de Europese Unie te grijpen. Alleen deze tien
landen zullen samen overeenkomen om als één man de macht te
grijpen.
Duitsland zal weer dé drijvende kracht achter een verenigd
Europa zijn. Net zoals de zesde heropleving van het Heilige
Romeinse Rijk leidde tot WO II, zal deze zevende profetische en
laatste heropleving leiden tot de uitbarsting van WO III. En net
zoals een schorpioen die snel en zonder waarschuwing toeslaat,
zal een nieuwe Verenigde Staten van Europa snel en onverwacht
de grote militaire macht uitoefenen die zij reeds nu onder de vlag
van de NAVO bezit. Dit zal gebeuren op een zeer specifiek
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moment in de tijd. Deze nieuwe Europese macht, die uiteindelijk
hetzelfde doel zal nastreven, zal dan onder invloed van Satan en
zijn leger van demonen nog veel sneller handelen.
Over de nu volgende openbaring zullen velen razend zijn,
maar het is wel de waarheid. Terwijl Satan zijn grote invloed over
de tien naties van Europa uitoefent, zal hij ook grote misleidende
macht hebben over de Rooms Katholieke Kerk. De Katholieke
Kerk wordt al vele eeuwen lang door Satans macht misleid; maar
aan het slot van deze eindtijd zal hij een nog grotere rechstreekse
controle over haar uitoefenen. Alhoewel er een verwrongen soort
verbond zal bestaan tussen dit nieuwe Europa en de Katholieke
Kerk, zal dit verbond zwaar onder druk komen te staan wanneer
deze twee onderling worstelen om de absolute macht.
God zal inderdaad duidelijk maken wie de ware macht uitoefent
over zowel de heropleving van Europa als over de Katholieke
Kerk - het is Satan.
"En zij hadden een koning over zich die ook de engel van de
bodemloze put is, wiens naam in het Hebreews Abaddon
[verwoesting] is, en in de Griekse taal is hij geheten Apollyon
[vernietiger]." (Openbaring 9:11)
Gods Kerk
Op hetzelfde moment dat al deze gebeurtenissen zich bij het
weerklinken van de Vijfde Trompet voltrekken, zal er eerst een
beginperiode (van vijf maanden) zijn met nog veel menselijk
lijden, ten gevolge van de eerste Vier Trompetten. Dit bakent een
tijd van groot menselijk lijden op wereldwijde schaal af, maar
zelfs dan zal Gods Kerk nog steeds deelachtig zijn in deze
profetische gebeurtenissen. Gods Kerk bestaat dan nog steeds op
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aarde en zal blijven voortbestaan tot en met de wederkomst van
Jezus Christus. Maar velen van de Kerk die na de grote afval
verstrooid werden, zullen niet verder leven in de nieuwe
millenium periode die volgt.
Hoewel Satan en zijn demonen uit hun staat van gebondenheid
vrijgelaten zullen worden, zullen zij nog steeds verhinderd
worden om aan Gods mensen, die Hem gehoorzamen, schade toe
te brengen. Dit geldt vooral voor diegenen die verzegeld zijn als
deel van de 144.000. Tijdens die periode zullen Satan en zijn
volgelingen ontreddering en kwellingen mogen ontketenen over
diegenen die zich nog niet bekeerd hebben en zich nog niet in
nederigheid tot Gods eindtijdprofeten gekeerd hebben voor meer
begrip.
Diegenen uit de verstrooide Kerk van God die tijdens deze vijf
maanden durende periode gekweld worden, zullen zwaar lijden
voor hun hardnekkige trots en hun ontkenning van God. Wanneer
deze periode als een laatste periode van beproeving voorbij is,
zullen allen sterven die zich uit eigengereide trots tegen God zijn
blijven verzetten. Het zal hun niet toegestaan worden om in het
millenium, dat kort daarna zal beginnen, verder te leven. In plaats
daarvan zullen zij aan het einde van die tijd opgewekt worden
(uit de dood) in de grote opstanding. Dan zal er veel geween en
tandengeknars zijn. Dan zullen zij eindelijk inzien hoe dom hun
keuzes toentertijd waren, en zullen zij zich ten volle realizeren
wat zij opgegeven hebben.
Deze periode van vijf maanden zal eveneens gepaard gaan met
de bekering van miljoenen mensen, die God zullen beginnen te
zoeken. Zij zullen zich tot de waarheid gaan bekeren, die zij van
Gods eindtijdprofeten te horen kregen en van diegenen die samen
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met hen in Gods kerk dienen. Maar terzelfdertijd zullen zij die
weigeren zich te bekeren (in de Verenigde Staten, Canada,
Australië, Nieuw Zeeland, en sommige West-Europese landen)
grote beproevingen en pijniging ondergaan, om hen te helpen hun
koppige trots in te zien en hen alsnog tot bekering te brengen.
Veel Openbaring Blijft Nog Bewaard
Op dit tijdstip kunnen er niet meer details over de Vijfde Trompet
geven worden. In mijn eerste boek staan nog een aantal details
vermeld, maar niet veel. Het is Gods bedoeling dat de meeste
details omtrent deze gebeurtenissen en de openbaring van hun
volle betekenis bewaard blijven voor een andere tijd. Dat zal vlak
voordat zij effectief plaatsvinden zijn, of op het moment dat zij
zich op aarde beginnen te voltrekken. Dat wordt gereserveerd
voor grotere openbaringen door Gods twee eindtijdgetuigen op
dat moment.
Hetzelfde geldt voor wat in dit hoofdstuk over de Zeven
Trompetten behandeld wordt. Het is nog niet Gods bedoeling dat
alles nu reeds geopenbaard wordt.
Gedurende de periode van de Vijfde Trompet zullen vele
honderden miljoenen mensen sterven - meer dan de som van alle
mensen die gedurende de periode van de eerste vier trompetten
stierven. Uiteindelijk zal er ook aan die tijd een einde komen;
zoals Johannes schreef : "Het eerste wee is voorbijgegaan: zie
nog twee weeën komen hierna." (Openbaring 9:12)
De Zesde Trompet
Hoewel Europa zich zal opwerpen om het machtsvacuüm op te
vullen dat na de ineenstorting van de Verenigde Staten zal
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ontstaan, zullen ook andere landen zich onmiddellijk beginnen op
te maken om de wereld te veroveren. Zij kennen Europa, en zij
zullen niet toestaan dat Europa hun toekomst zou bepalen.
"En de zesde engel blies de Trompet, en ik hoorde een stem uit de
vier horens van het gouden altaar, dat voor God staat, zeggende
tot de zesde engel, die de trompet 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;en ik hoorde hun
aantal." (Openbaring 9:13-16)
China en de andere Aziatische landen zullen een verbond
sluiten waaruit een leger zal voortkomen, meer dan
tweehonderdmiljoen man sterk. Zij zullen de afschrikwekkende
macht hebben om alles wat op hun pad komt te vernietigen, en
dat is wat zij zullen doen. Zij zullen de macht grijpen - en de
totale controle over de wereld nastreven.
Daarover dient hier weinig gezegd te worden. Maar u moet
weten dat deze grote 'wee' over de mensheid, zal leiden tot de
vernietiging van één derde van de wereldbevolking. Dat houdt de
dood van ruim 2 miljard mensen in. Dit zal inderdaad een groot
wee zijn dat over de aarde komt!
Hoogmoed zit diepgeworteld in de menselijke natuur. De
mensheid zal zich tegen God blijven verzetten, zelfs na al de
gruwelijke gebeurtenissen die zich tijdens de zes voorgaande
trompetten hebben afgespeeld. Tegen het einde van de tijdspanne
die de eerste zes trompetten omvat, zullen enkele miljarden
mensen gestorven zijn. Vele miljoenen mensen wereldwijd, die
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door deze twee grootmachten overwonnen zullen zijn, zullen tot
bekering gekomen zijn. Maar er zullen ook velen zijn, waaronder
de enorme bevolking van deze twee grote supermachten, die
weigeren zich te bekeren. Zij zullen volharden om het leven te
leven zoals zij dat willen. Dat is waarvan gesproken wordt in de
verzen die volgen op de beschrijving van dat tweehonderdmiljoen-man grote leger.
"En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood
waren door deze plagen, bekeerden zich toch niet van de werken
hunner handen, om de boze geesten niet (meer) te aanbidden, en
de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet
kunnen zien noch horen of gaan; en zij bekeerden zich niet van
hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererijen,
noch van hun dieverijen." (Openbaring 9:20-21)
Tegen die tijd zullen velen zich bekeerd hebben. Zij zullen
vernederd zijn omdat zij overheerst worden. De overigen die dan
nog heersen zullen voortgaan met te leven zoals het het hen
goeddunkt en zij zullen niet geneigd zijn om te veranderen en
zich tot God te bekeren. Dit dient tot een getuigenis van de
hoogmoedige geest in de mens. De mens zal niet naar God
luisteren, tenzij hij vernederd wordt. En dat is dan ook precies
wat God zal doen - Hij zal beide supermachten vernederen.
Armageddon
De laatste grote veldslag van de mensheid (die in Openbaring
beschreven wordt en die profetisch bekend staat als Armageddon)
is het verslag van deze twee supermachten die zich tegenover
elkaar opstellen en de slag die daarop volgt. Die confrontatie is
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onvermijdelijk. Dat tijdstip valt samen met het einde van de drie
en een half jaar van de laatste grote eindtijdverdrukking.
Het gebied rond Megiddo staat in termen van de
Bijbelgeschiedenis reeds sinds de oudheid bekend als de plaats
waar verscheidene grote militaire slachtingen plaatsvonden.
Daarom is die naam ook van grote betekenis in de profetische
symboliek, vooral in verband met deze laatste confrontatie van de
mensheid en het einde van het menselijke zelfbestuur op aarde.
China zal met haar bondgenoten tegen de Verenigde Staten van
Europa optrekken. Deze supermachten zullen uit zijn op een
rechtstreekse conventionele militaire confrontatie, omdat beiden
terughoudend zullen zijn om nog meer nucleaire wapens in te
zetten, vanwege de enorme vernietigingen die zij daardoor reeds
ondervonden hebben. Maar het dient gezegd, dat zulke wapens
uiteindelijk toch ingezet zouden worden, als één van beiden de
oorlog zou dreigen te verliezen. Zo'n nucleaire strijd zou
inderdaad eindigen in de totale uitroeiïng van alle leven op aarde.
God zal niet toestaan dat dat gebeurt. Daarom ook is het
bovennatuurlijk ingrijpen in de timing van deze gebeurtenissen,
van cruciaal belang.
En daarom zal God, op deze laatste dag van de drie en een half
jaar van grote verdrukking, ingrijpen in de zaken van de gehele
mensheid, en zodoende de mensheid redden van haar
onvermijdelijke zelfvernietiging. Deze dag wordt de dag van
Gods grote toorn genoemd. Het zal de laatste dag van zesduizend
jaar van menselijk zelfbestuur zijn.
De grote technologische ontwikkelingen van de afgelopen
eeuw, zijn met goede reden lange tijd weerhouden van de
mensheid. De mens zou geen zes millenia voortbestaan hebben

156

GODS TWEE GETUIGEN

als God zulke vooruitgang eerder had toegestaan. Dat is ook
precies de reden waarom God de mens door middel van een
spraakverwarring over de aarde verstrooide, ten tijde van de toren
van Babel (Genesis 11). God zorgde er zelf voor dat
verschillende groepen mensen verschillende talen begonnen te
spreken, teneinde dergelijke technologische vooruitgang te
verhinderen.
God wist wat de gevolgen van technologische vooruitgang
zouden zijn. Hij wist ook dat naties dit voor persoonlijke macht,
militair voordeel, en uiteindelijk voor oorlogsvoering zouden
aanwenden. Zo is de natuur van de mens nu eenmaal. De
wapenwedloop is precies ook dat geweest - een race om de
krachtigste, de meest geavanceerde, en de meest destructieve
wapens. De ware getuigenis over de mens, is dat hij altijd dit
soort wapens zal gebruiken tegen anderen. Dat is het resultaat
van de menselijke dorst naar macht en overheersing.
Jawel, als God niet zou ingrijpen, dan zou de mens alle leven
op aarde uitroeien. Daarom zal God de tijd van de mens inkorten,
d.m.v. een snelle ontplooiïng van eindtijdgebeurtenissen die in
een tijdspanne van drie en een half jaar voltooid zullen worden.
God zal dit doen om een langerekt en afschuwelijk lijden op
aarde tot een minimum te beperken.
De Laatste Dag van de Mensheid
De laatste dag van menselijk zelfbestuur op aarde zal de dag van
de grootste verwoesting, in de hele geschiedenis zijn; maar zij zal
ook het beste 'goede nieuws' voor de mensheid brengen dat men
zich ooit zou kunnen inbeelden.
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De dag dat de Zevende Trompet geblazen wordt zal het derde
en laatste 'wee' op aarde plaatsvinden. Maar drie en een halve dag
daarvoor zullen Gods twee getuigen gedood worden in de straten
van Jeruzalem. Die gebeurtenis zal leiden tot de eerste grote
gebeurtenis waarmee die laatste dag zal beginnen.
"En wanneer zij [de twee getuigen] hun getuigenis zullen
voleindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt [Satan
d.m.v. zijn invloed op de mens] hun de oorlog aandoen en het zal
hen overwinnen en hen doden. En hun lijk zal liggen op de straat
der grote stad [in Jeruzalem] die geestelijk genaamd wordt
Sodom en Egypte, alwaar ook hun Here [Jezus Christus]
gekruisigd werd. En uit de volken en stammen en talen en natieën
zijn er die hun lijken zien, drie en een halve dag [via moderne
technologie] en zij laten niet toe dat hun lijken in een graf
worden gelegd. En zij die op de aarde wonen [van de twee
supermachten], zijn blijde en verheugd over hen, en zullen
elkander geschenken zenden, omdat deze twee profeten hen, die
op de aarde wonen, gepijnigd hadden." (Openbaring 11:7-10)
Gods twee getuigen zullen door anderen (die hun boodschap
van God haten) gezien worden als de verantwoordelijken voor al
hun lijden. De twee getuigen zullen plagen afroepen over de
landen die tot de twee supermachten behoren, om hen te
vernederen; maar zij zullen zich niet laten vernederen. In
tegendeel: deze supermachten zullen volharden in hun
eigengereide hoogmoed. Satan zal Gods twee getuigen geen
schade kunnen berokkenen, totdat God de tijd rijp acht om toe te
staan dat zij gedood zullen worden. En dan:
"En na drie en een halve dag voer een levensgeest uit God in hen
[de twee getuigen] en zij gingen op hun voeten staan en grote
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vrees viel op allen die hen aanschouwden. En zij hoorden een
luide stem uit de hemel tot hen zeggen: Klimt hierheen op! En zij
klommen naar de hemel op in de wolk, en hun vijanden
aanschouwden hen." (Openbaring 11:11-12)
Dit zal de eerste gebeurtenis van vele zijn, op die laatste dag.
Die dag zal beginnen met de verschijning van een groot en
verblindend fel licht in de hoogste atmosfeer van de aarde, met
een verscheidenheid aan kleuren die geen mens ooit gezien heeft.
Het zal de fysieke verschijning (manifestatie) zijn van de
wederkomst van Jezus Christus en de opstanding, die op dat
tijdstip zal plaatsvinden. Alle 144.000 mensen die gedurende zes
millenia getraind zijn om in Gods regering te zetelen (de eerste
fase van het Koninkrijk van God) zullen aan het begin van deze
dag opgewekt worden.
Op het tijdstip van de opstanding van deze twee getuigen
(waar miljoenen getuige van zullen zijn) zullen de 144.000
opgewekt worden en eeuwig leven ontvangen in geestelijke
lichamen. De glorie van die gebeurtenis zal letterlijk vanaf de
aarde gezien worden. Het zal een ontzagwekkend en ook
angstaanjagend zicht zijn voor velen op aarde.
Na de opstanding van Gods twee getuigen lezen we:
"En te dien ure kwam er een grote aardbeving en een tiende deel
der stad stortte in, en zevenduizend personen werden door de
aardbeving gedood, en de overigen werden zeer bevreesd en
gaven de God des hemels eer." (Openbaring 11:13)
De Zevende Trompet
Tijdens de eerste grote gebeurtenis op deze laatste dag van de
eindtijdverdrukking zal Jezus Christus bij de opgestane 144.000
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zijn, in de hemelen, boven deze aarde. Deze aanblik zal de
mensheid op aarde perplex doen staan. Sommigen zullen de
betekenis hiervan kennen en zullen met verlangen naar de
wederkomst van Jezus Christus uitzien, terwijl anderen, die nog
steeds weerspannig zijn, dit ongelooflijke spektakel als een
bedreiging van hun macht en hun voortbestaan zullen zien.
"Het tweede wee is voorbijgegaan: zie, het derde wee komt
spoedig. En de zevende engel blies de trompetten en luide
stemmen klonken in de hemel, zeggende: Het koningschap over
de wereld is gekomen aan onze Heer en aan zijn Gezalfde, en Hij
zal als Koning heersen tot in alle eeuwigheden." (Openbaring
11:14-15)
Dit is de aankondiging dat de regering van de mens, die 6.000
jaar lang geduurd heeft, uiteindelijk ten einde is gebracht. Nu zal
God op aarde in zijn Koninkrijk regeren met Jezus Christus aan
het hoofd, omdat Christus nu Koning der koningen over de
gehele aarde geworden is.
"En de vierentwintig oudsten, die voor God op hun tronen
gezeten waren, wierpen zich op hun aangezicht en aanbaden
God, zeggende: Wij danken U Here God, Almachtige, die is en
die was, dat Gij uw grote macht hebt opgenomen en het
koningschap hebt aanvaard." (Openbaring 11:16-17)
God heeft Zijn schepping altijd volledig onder controle gehad,
maar Hij verkoos om gedurende 6.000 jaar de mens zichzelf te
laten regeren. Dit is altijd Gods plan geweest opdat de mens zou
leren dat alleen Gods manier van leven goede en blijvende
resultaten oplevert. Het getuigenis van de wegen van de mens
gedurende 6.000 jaar is rampzalig gebleken.
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Wanneer de Zevende Trompet weerklinkt zal de tijd
aangebroken zijn dat God Zijn regering over de aarde begint. Dat
is altijd Zijn bedoeling geweest, al van voor de schepping van het
universum, miljoenen jaren geleden. Zoals in vers 18 geschreven
staat, is nu de tijd gekomen dat God "hen zal verderven, die de
aarde verderven."
De Zeven Laatste Plagen
Het derde en laatste wee dat op het weerklinken van de Zevende
Trompet volgt, is onderverdeeld in zeven specifieke
gebeurtenissen, die de Zeven Laatste Plagen van Gods toorn
genoemd worden. Die toorn zal over hen komen, die nog steeds
weigeren zich aan God te onderwerpen. Die toorn zal ook de
supermachten van Europa en China samen met hun bondgenoten
vermorzelen.
"En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar:
zeven engelen die de zeven laatste plagen hadden, want daarmee
is de gramschap Gods voleindigd... En één van de vier dieren gaf
aan de zeven engelen zeven schalen, vol van de gramschap van
God, die leeft tot in alle eeuwigheid. En de tempel werd vervuld
met rook vanwege de heerlijkheid van God en vanwege Zijn
kracht; en niemand kon de tempel binnengaan voordat de zeven
plagen der zeven engelen voleindigd waren.
En ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tot de zeven
engelen: Gaat heen en giet de zeven schalen van de gramschap
Gods uit op de aarde. En de eerste ging heen en goot zijn schaal
uit over de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel
aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die
zijn beeld aanbaden." (Openbaring 15:1, 7-8, 16:1-2)

2008 – Gods Laatste Getuigenis

161

Deze specifieke 'plaag des doods' zal uitgestort worden over de
inwoners van de Verenigde Staten van Europa, die de leer van de
Katholieke Kerk aanhangen. Dit zal geen kleinigheid zijn wat
door God wordt uitgevoerd. Het zal een machtige en
verwoestende daad zijn waarbij vele honderdenduizenden, door
deze Eerste Plaag, diezelfde dag nog zullen sterven.
"En de tweede goot zijn schaal uit in de zee, en zij werd bloed als
van een dode, en alle levende wezens die in de zee waren
stierven." (vers 3)
Alles wat zich in de territoriale wateren van deze beide
supermachten bevindt, zal sterven, inclusief de mensen. Op dat
moment in de tijd zullen tienduizenden sterven, en deze slachting
zal voortduren:
"De derde engel goot zijn schaal uit in de rivieren en in de
waterbronnen en het werd als bloed... En de vierde goot zijn
schaal uit over de zon en haar werd gegeven de mensen te
verzengen met vuur. En de mensen werden verzengd door de
grote hitte en zij lasterden de naam van God, die de macht heeft
over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven.
En de vijfde goot zijn schaal uit over de troon van het beest, en
zijn rijk werd verduisterd, en zij kauwden op hun tong van pijn,
en zij lasterden de naam van de God des hemels vanwege hun
pijnen en vanwege hun gezwellen, en zij bekeerden zich niet van
hun werken." (Openbaring 16:4, 8-11)
God zal een verschroeiende hitte over deze zelfde landen doen
komen. Honderdenduizenden die al reeds veel geleden hebben,
zullen sterven omdat zij God blijven tarten. Zij zullen zich niet
bekeren. Vervolgens zal alle licht aan deze gebieden onttrokken
worden, met als resultaat een totale duisternis. Deze duisternis zal
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op zich de macht bezitten om nog meer van deze van haat
vervulde en opstandige mensen te doden; maar zij zullen zich
nog steeds niet bekeren. Zij zullen God blijven vervloeken.
Net zoals het met Farao het geval was ten tijde van de uittocht
uit Egypte, ligt het in de natuur van de mens om steeds zijn eigen
wil na te streven en diezelfde natuur verzet zich tegen
onderwerping aan Gods perfecte wil. De mensheid is altijd zo
geweest. De mens verzet zich tegen God, zelfs tot de dood toe,
om vast te kunnen houden aan zijn eigen zelfbestuur, veeleer dan
zich te onderwerpen aan Gods leiding in zijn leven. In plaats van
zich te bekeren en God te zoeken, probeert de mens God op
afstand te houden.
Wanneer de Zesde Plaag uitgegoten is, beschrijft Johannes wat
hij zag, maar wat hij zag was het gevolg van iets wat al reeds vele
maanden op til was. De gevolgen van wat hij zag, openbaren het
doel van datgene wat verwezenlijkt wordt door het uitgieten van
de schaal door de zesde engel. Het doel van de symboliek in het
visioen van Johannes, was dat deze twee supermachten
samengebracht zouden worden op één locatie, zodat God in één
keer met hen beiden zou kunnen afrekenen. God heeft verkozen
om dit zo te doen, zodat Hij met één laatste machtige slag het
zelfbestuur van de mens zou beëndigen. De afloop hiervan zal
dienen als een toekomstige getuigenis van de macht en de glorie
van God die alle oorlogen beëndigd - iets waar de mens nooit toe
in staat was!
"En de zesde 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. En ik zag uit de bek
van de draak [symbolisch China en haar bondgenoten] en uit de
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bek van het beest [symbolisch de Verenigde Staten van Europa]
en uit de mond van de valse profeet [symbolisch de Paus van de
Katholieke Kerk] drie onreine geesten komen, als kikvorsen;
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)
Satan zal in werkelijkheid macht en invloed uitoefenen over al
deze drie machten op aarde, maar er zullen demonen zijn die zijn
bevelen zullen uitvoeren, zoals in dit symbolische verslag
geschreven staat. Hun beïnvloeding zal bijdragen tot het effectief
tot stand komen van deze profetische realiteit op de dag dat deze
twee grote supermachten samenkomen voor "de oorlog op de
grote dag van de almachtige God". Het gevolg van het uitgieten
van de schaal van de zesde engel zal zijn: "hij verzamelde hen op
d e p l a a t s , d i e i n h e t H e b re e u w s g e n o e m d w o rd t
Harmageddon." (vers 16)
Temidden van alle verwarring op die dag, zal de eigenlijke
oorlogsstrijd pas later op die dag beginnen, wanneer de zesde
schaal wordt uitgegoten. Dan zullen er tienduizenden van die
beide legers sterven, in die totale confrontatie.
De Zevende Plaag
Wanneer de laatste schaal uitgegoten wordt zullen deze twee
strijdmachten stoppen met elkaar te bekampen. Zij zullen in
allerijl een wapenstilstand sluiten, omdat zij plotseling iets anders
veel meer zullen vrezen dan elkaar.
"En de zevende goot zijn schaal uit in de lucht en er kwam een
luide stem uit de tempel, van de troon, zeggende: Het is
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geschied!, En er kwamen bliksemstralen en stemmen en
donderslagen, en er geschiedde en grote aardbeving, zo groot als
er geen geweest is, sedert er een mens op de aarde was: zó hevig
was deze aardbeving, zó groot. En de grote stad [Rome - de zetel
van Europa's religieuze macht] viel in drie stukken uiteen [niet
langer de stad der zeven heuvels] en de steden der volken
stortten in [de grote steden der beide supermachten]. En het grote
Babylon werd voor God in gedachtenis gebracht, om daaraan de
beker met de wijn van de gramschap zijns toorns te geven. En
alle eilanden vluchtten weg [profetisch symbool voor ieder klein
land dat tracht te ontsnappen, maar daar niet in slaagt], en bergen
werden niet meer gevonden [profetisch symbool dat alle grote
regeringen van deze supermachten vernietigd worden - zij
bestaan niet langer]. En grote hagelstenen, een talent zwaar [100
pond of 45 kg] vielen uit de hemel op de mensen, en de mensen
lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag
daarvan was zeer groot." (Openbaring 16:17-21)
Deze plaag zal de fatale slag zijn die toegebracht wordt om alle
nog overgebleven regeringsstructuren van deze beide
supermachten volkomen te vernietigen. De volledige
infrastructuur van al deze landen zal ineenstortten. Die
vernietiging zal zeer overweldigend zijn; het dodental zal in de
tientallen miljoenen lopen.
Deze twee grote legers zullen nog steeds met elkaar aan het
vechten zijn, wanneer deze laatste plaag uitgegoten wordt.
Tijdens deze plaag zullen zij de strijd staken. Beide partijen
zullen berichten ontvangen over de enorme omvang van de
verwoestingen in hun vaderland. Zij zullen niet langer elkaar
vrezen, maar nu zullen zij datgene gaan vrezen wat zij zien als de
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bron van hun ondergang. Ze zullen een hemelse gloed zien die
zich voortbeweegt. Zij zullen niet begrijpen wat het is, maar zij
zullen het in hun richting zien komen. Wat er vervolgens zal
gebeuren is ongelooflijk.

Verenigd om tegen God te strijden
Aan het einde van de Zevende Plaag, beginnen Jezus Christus en
het geestelijke leger van 144.000 nieuwe leden van de God
Familie zich in de richting van deze twee grote superlegers te
bewegen.
"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 [Jezus Christus]. En de heerscharen,
die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gekleed in
wit en smetteloos fijn linnen [de 144.000]. En uit Zijn mond komt
een scherp zwaard, om daarmee de heidenen te slaan. En Hijzelf
zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treed de persbak
van de wijn der gramschap van de toorn Gods, des Almachtigen.
En Hij heeft op Zijn kleed en op Zijn dij geschreven de naam:
Koning der koningen, en Here der heren." (Openbaring 19:11-16)
Jezus Christus kwam de eerste keer als het Lam Gods om als
het Pascha-offer te sterven, zodat de mens door Hem gered zou
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kunnen worden, door middel van de vergeving van zonden. De
tweede maal zal Hij niet als een Lam komen, maar als een
Leeuw, en Hij zal niet in vrede komen maar ten strijde optrekken.
De oorlog die Hij zal voeren zal snel en beslissend zijn, wanneer
Hij samen met de 144.000 de legers van beide supermachten
vernietigt. Zoals geschreven staat zal: "Hijzelf de persbak treden
van de wijn der gramschap van de toorn Gods.", door dit laatste
menselijke verzet tegen God te vernietigen. Dan zal werkelijk de
gehele mensheid ten aanzien van God vernederd zijn, en zal God
zijn Koninkrijk op aarde vestigen om er te regeren.
Die laatste oorlog zal snel en overweldigend zijn!
"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 en 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
[hij spreekt hier van de vernietiging van dat leger, en zegt dat de
vogels hun vlees eten zodra zij geveld zijn.] En ik zag het beest
en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om de
oorlog te voeren tegen Hem, die op het paard zat en tegen Zijn
leger [deze twee strijdende legers verenigen zich om tegen Jezus
Christus en Zijn leger te vechten]. En het beest werd gegrepen
[de leider van het Verenigde Europa] en met hem de valse profeet
die tekenen voor zijn ogen gedaan had [de Paus], waardoor hij
hen verleidde die het merkteken van het beest ontvangen hadden
en die het beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in
de poel des vuurs, die van zwavel brandt. En de overigen werden
gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond van Hem die op
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het paard zat; en al de vogels werden verzadigd van hun
vlees." (Openbaring 19:17-21)
In deze laatste strijd zullen meer dan 200 miljoen mensen
omkomen.
Gedurende de gehele tijdsspanne (drie en een half jaar) van het
Zevende Zegel, zullen meer dan 6 miljard mensen sterven.
Nu zal God eindelijk, na 6.000 jaar van menselijk zelfbestuur,
de aarde gaan regeren door Zijn Zoon, Jezus Christus, en de
144.000 die dan in het Koninkrijk van God - de Familie van God
- zullen zijn.
"En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd
hun [de 144.000] gegeven; en ik zag de zielen van hen die
onthoofd waren om het getuigenis van Jezus [afgesneden van de
wereld omdat zij vasthielden aan Gods wegen] en om het woord
van God, en die noch het beest noch zijn beeld aanbaden hadden,
en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand
ontvangen hadden. En zij werden weder levend en heersten als
koningen met Christus, duizend jaren lang. De overige doden [de
overigen van de mensheid die leefden en stierven tijdens de
eerste 6.000 jaar van de mens op aarde] werden niet weder
levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren [zij zullen
opnieuw tot fysiek leven opgewekt worden, maar zullen dan in
Gods wereld leven, nadat het 1.000-jarige rijk van Jezus ten
einde is]. Dit is de eerste opstanding [dit spreekt van de 144.000
die in de eerste grote opstanding der mensen zijn]. Zalig en heilig
is hij die deel heeft aan de eerste opstanding : over hen heeft de
tweede dood geen macht [de 144.000 werden in de eerste
opstanding niet tot fysiek leven, maar tot geestelijk leven
opgewekt], maar zij zullen priesters van God en van Jezus
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Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen die
duizend jaar." (Openbaring 20: 4-6)
Dit nieuwe milleniale tijdperk voor de mensheid zal vrede,
gerechtigheid, rechtvaardig oordeel, voorspoed, blijdschap en
geluk brengen, in dusdanige mate dat de mens zich er gewoon
geen voorstelling van kan maken.

Hoofdstuk 6

WAAROM ZO'N MASSALE
VERNIETIGING?

De catastrofale gebeurtenissen van het Zevende Zegel zullen op
wereldwijde verwoestingen en de dood van meer dan 6 miljard
mensen uitlopen. Het zullen de laatste drie en een half jaar van
menselijk zelfbestuur op aarde zijn, en die zullen eindigen bij de
vestiging van Gods rechtvaardige regering voor de volgende
1.000 jaar. Deze perfecte wereldwijde regering van God zal
geleid worden door Jezus Christus. De 144.000, die werden
opgewekt om in die regering als koningen en priesters te regeren,
zullen samen met Hem heersen in het Koninkrijk van God.
Deze grote verandering in de wereldheerschappij zal niet
gemakkelijk tot stand komen. Het enorme wereldwijde dodental
en de verwoestingen doen vanzelf de volgende vragen rijzen.
Waarom? Waarom laat God dit toe? Waarom moet zoiets
gebeuren?
Het antwoord hierop kan niet in een paar korte zinnen gegeven
worden. Hoe beter u Gods doel en plan op aarde gaat begrijpen,
des te beter zult u ook het 'waarom' van dit alles gaan begrijpen.
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Velen zullen God de schuld geven voor alles wat er gaat
gebeuren. Hun redenering zal zijn dat als God werkelijk
almachtig is, Hij niet zou toestaan dat zoiets ergs de mensheid
zou overkomen. Had Hij dit alles niet kunnen voorkomen? Een
aantal van deze dingen zijn reeds in dit boek besproken, maar
voor een vollediger antwoord zullen we dieper moeten graven,
opdat u een beter inzicht zou krijgen in Gods oneindige wijsheid
in de manier waarop Hij de mensheid zal redden.
Gods Doel voor de Mens
Indien u werkelijk wilt begrijpen waarom God de gruwelijke
vernietiging en dood, die nu snel over deze aarde zullen komen,
niet zal tegenhouden, moet u even stilstaan bij de vraag waarom
wij in de eerste plaats op deze aarde geplaatst zijn, en hierover
nadenken. Eerst zullen we meer uitleg geven over Gods plan, en
daarna (verderop in dit hoofdstuk) zullen we meer gerichte
antwoorden geven op het 'waarom' van deze eindtijdverwoesting.
Weet u waarom u bestaat? Liever dan de antwoorden te zoeken
bij de Ene die ons op aarde plaatste, verkiest het grootste deel van
de mensheid om te geloven dat wij geëvolueerd zijn uit het slijm
van de oceanen, waarna wij uiteindelijk aan land kropen, en
vervolgens, na vele miljoenen jaren evolueerden tot de
hedendaagse mens.
De mensheid is er zo op gebeten God uit het plaatje te houden,
dat zij ongeduldig wacht op meer bewijslast dat wij inderdaad
geëvolueerd zouden zijn. De mens is vastbesloten om zichzelf
verder en verder van God te distantiëren.
Zelfs voor hen die beweren godsdienstig te zijn, lijkt het
bijbelverhaal over Adam en Eva te simplistisch. In plaats van te
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geloven dat God de eerste twee mensen schiep precies zoals Hij
het ons verteld, geloven velen liever dat Hij een vorm van
evolutie gebruikte om het menselijke ras tot stand te brengen.
Hoewel veel godsdienstige mensen het verhaal van Adam en
Eva moeilijk te verteren vinden, houden ze wel van het idee dat
er een soort van 'leven na de dood' is. De mens houdt niet van de
gedachte aan een definitieve dood. Hij verkiest om te geloven dat
er leven na de dood is, maar niet het soort van leven waar God de
mens over verteld heeft.
De uiteenlopende ideeën onder de religies van deze wereld over
het hiernamaals, zijn té talrijk om op te sommen. Hoewel de
mensheid God in zulke zaken niet wil geloven, houdt zij toch van
het idee dat er leven zou zijn na de dood.
In de tweede helft van de vorige eeuw werkte God met Zijn
Kerk om aan de wereld te verkondigen 'waarom' de mens op
aarde geplaatst werd en wat het doel van zijn bestaan is. Maar de
werkelijkheid getuigt dat de mensen verkozen om niet te
geloven wat zij te horen kregen. In plaats daarvan verkiezen zij
om vast te houden aan hun eigen religieuze ideeën en
geloofsovertuigingen, die vals zijn. Hierin ligt voor een groot
deel het probleem, en ook grotendeels de reden, waarom het
zelfbestuur van de mens beëindigd moet worden, precies zoals
het in dit boek beschreven staat.
In plaats van in detail te bewijzen hoe Gods Kerk Gods plan
aan de wereld verkondigde en hoe de mensen dit verwierpen, zal
ik u eenvoudig de feiten voorleggen. Maar als u meer wilt weten
over hoe de Kerk dit deed, kunt u hierover lezen in het boek 'De
Geprofeteerde Eindtijd'.
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God plaatste de mens op deze aarde als onderdeel van een
groot plan dat Hij met ons heeft. Maar omwille van zijn
egoïstische aard heeft de mens verkozen om God niet te geloven,
en in plaats daarvan zich vast te klampen aan fabeltjes en leugens
omtrent zijn bestaan en zijn toekomst. De mens heeft zo op God
gereageerd omdat hij door zijn egoïstische natuur weigert om de
verantwoordelijkheid voor zijn eigen daden op te nemen. De
waarheid is dat we allen verantwoordelijk zijn voor onze
individuele daden. We zullen hier later op terugkomen, omdat het
zo'n belangrijk deel uitmaakt van deze geschiedenis.
Gods doel met de mensheid is ontzagwekkend en fantastisch,
maar Satan en de religieuze leiders die beïnvloed worden door
Satan, hebben de mensheid misleid zodat zij dwaze verdraaiïngen
van de echte waarheid zijn gaan geloven. Wanneer mensen
werkelijk de waarheid betreffende Gods plan en doel met hen
gaan begrijpen (en zij inzien dat dit werkelijk 'goed nieuws' is),
dan zullen zij begrijpen dat het werkelijk veel beter en veel
grootser is dan alles wat zij zich ooit hadden kunnen voorstellen.
Terzijde, dit 'goede nieuws' is datgene wat God gedurende zes
millennia aan de mensheid verkondigd heeft, maar wat door de
mens consequent verworpen werd - en God heeft dat toegestaan.
In den Beginne
Het volgende hoofdstuk van dit boek zal gewijd zijn aan de
Almachtige God, die de mensheid verkoos niet te kennen.
Hoewel vele gelovige mensen in de hele wereld geloven dat zij
de God van Abraham kennen, doen zij dit niet! Een gedeelte van
de reden waarom de mens dusdanig zal moeten lijden, is dat hij
de ware kennis van God verworpen heeft, teneinde in zijn eigen
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leugens te kunnen blijven geloven. De mens moet zéér vernederd
worden, voordat hij naar de waarheid zal willen luisteren!
Hier is de waarheid!... In den beginne was God. Er was niets
anders. Onze inferieure hersens kunnen dit niet bevatten. Hoe zou
de mens met zijn beperkte verstandelijk vermogen iets dat zo
enorm superieur is, kunnen begrijpen? Dat kan hij niet! Dat is
een groot deel van het probleem. De mens is zo vervuld van
hoogmoed en trots, dat hij werkelijk gelooft dat hij zulke dingen
wel kan bevatten. Daarom verwerpt hij de waarheid, en
ontwikkelt hij zijn eigen ideeën over God, en camoufleert
daarmee zijn onvermogen om datgene te doorgronden wat hij niet
kan begrijpen.
De mentale vermogens van de mens worden beperkt door de
fysieke wereld rondom hem. In de laatste eeuw heeft de wereld
een ware explosie aan technologische kennis gekend, maar zelfs
met dit alles blijft de mens nog steeds beperkt tot het fysieke.
God is niet fysiek. Hij is geest. Hij is samengesteld uit geest,
en Hij leeft in een geestelijke wereld. Zijn kracht en macht liggen
in Zijn geest - en niet in het fysieke. God openbaart dat alles wat
fysiek is in werkelijkheid in stand gehouden wordt door het
geestelijke - door Hem! Het universum zou niet bestaan als God
het niet in stand hield! God schiep en onderhoudt het fysieke
universum door de kracht van Zijn geest, die Zijn wil ten uitvoer
brengt. Hoe kan een fysiek mens zulke zaken begrijpen? Uit
zichzelf kan hij dit niet!
God moet datgene wat geestelijk is aan de mens openbaren.
God gebruikt fysieke dingen om ons te leren over datgene wat
geestelijk is. De mens is beperkt tot het fysieke universum
rondom hem.
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Jezus Christus gaf hier een voorbeeld van. Christus onderwees
dat er geestelijk leven kan groeien en ontwikkelen in menselijk
leven (in de geest van de mens). Christus legde uit dat Hij het
brood des levens was en dat de mensen in feite van Zijn vlees
zouden moeten eten en van Zijn bloed zouden moeten drinken.
Voor vele van de Joodse studenten die Hem volgden, was dit te
moeilijk om te aanhoren. Zij hadden altijd geleerd dat God het
eten van menselijk vlees en het drinken van enig bloed verbiedt.
Vanaf dat moment stopten velen Hem te volgen, omdat zij alleen
in letterlijke, fysieke termen konden denken.
Velen die zichzelf als Christenen beschouwen, begrijpen dit
evenmin, ook al denken zij van wel. Sommigen nemen de
symbolen van brood en wijn tot zich, en geloven dat zij daarmee
doen wat Christus onderwees. Maar ze zijn hierin verkeerd, en
zijn zelfs letterlijk ongehoorzaam aan dat wat Hij onderwees. Zij
begrijpen niet wat Christus wilde zeggen, en dus sussen ze hun
geweten met iets wat zij 'de comunnie' noemen.
Er is een manier waarop het menselijke verstand echt
geestelijk begrip kan beginnen te ontvangen. Maar de religies van
deze wereld (ja zelfs het traditionele Christendom) begrijpen
deze zaken niet. Een deel van deze kennis zal in het laatste
hoofdstuk gegeven worden.
Wanneer de mens op het punt gekomen is dat hij naar God wil
luisteren, en dat hij de ware kennis van God begint te ontvangen
(die altijd met fysieke voorbeelden wordt uitgelegd), dan zal God
Zijn geest met de mensheid beginnen te delen, teneinde de mens
het vermogen te geven om Hem (naar waarheid) te beginnen
'zien'. Dit 'zien' is van geestelijke aard en vereist dat we in staat
zijn om Gods geest te ontvangen. Wanneer een menselijk wezen
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iets 'ziet' wat geestelijk is, dan is dit niet een kwestie van iets
door menselijke ogen te zien. Het is een kwestie van het 'zien' in
ons verstand (in de geest).
Dus nogmaals, in den beginne was God. Er was niets anders.
Absoluut niets! God heeft altijd als eeuwig geestelijk wezen
bestaan. Hoe kan een tijdelijk levend, fysiek bestaand,
verstandelijk beperkt menselijk wezen zulke dingen begrijpen?
Nogmaals, dat kan hij niet! God Zelf moet datgene wat geestelijk
is openbaren.
Zonder God is er geen leven na de dood. Dat kan een fysiek
mens begrijpen. We weten wat er met het fysieke lichaam gebeurt
nadat de mens sterft. Het ontbindt zich en valt uiteen in de
verschillende bouwstoffen waaruit het samengesteld werd. Het
keert terug tot de bestanddelen (stof/slijk) der aarde, precies zoals
God gezegd heeft. Wanneer een mens sterft houdt het leven op te
bestaan (sommigen geloven dat er een zeker geestelijk leven
verder gaat).
De mens houdt niet van die definitieve eindigheid, en hij houdt
niet van datgene wat God hem vertelt over leven na de fysieke
dood. Daarom heeft hij zijn eigen ideeën gevormd over wat er na
de dood gebeurt. Die ideeën hebben de mens in de voorbije
eeuwen niet veel gemoedsrust geschonken, maar toch lijken zij
zijn geweten op één of andere manier te sussen.
De waarheid is: als een mens eenmaal gestorven is, bestaat er
niets meer. Hij gaat niet naar de hemel, noch naar de hel.
Wanneer de mens dood is, is hij helemaal compleet dood. Er is
geen onsterfelijke ziel in de mens. Dat is een leugen en een valse
leer van mensen. In plaats van te geloven wat God zegt, heeft de
mens verkozen om te geloven dat hij een 'ziel' heeft die niet
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fysiek is, die na de dood verder leeft. Dat is een grove leugen die
aan de mensen is opgedrongen door valse bijbelgeleerden en
valse leraren.
God vertelde aan de mens dat het loon voor zonde de dood is.
"Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade
die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze
Heer." (Openbaring 6:23) En God voegde hier nog aan toe:
"...allen hebben gezondigd..." (Romeinen 3:23).
Wanneer iemand een miserabel en verdorven leven leidt en
vervolgens sterft, dan is er geen onsterfelijke ziel die naar één of
andere plaats van eeuwige pijniging of gevangenschap wordt
verbannen. God zegt dat de prijs die betaald wordt voor zonden
de dood is, en niet een eeuwige pijniging. De mensheid, en
vooral het traditionele Christendom, heeft de waarheid in deze
verdraaid. God spreekt over een eeuwige straf. De mens heeft dit
verdraaid tot een eeuwigdurende bestraffing. Die twee zijn niet
hetzelfde! God spreekt over een tijd van een laatste oordeel dat,
aan het einde der tijden, uitgesproken zal worden over diegenen
die God uiteindelijk verwerpen. Zij zullen een oordeel ontvangen
dat voor alle eeuwigheid zal gelden, en dat is de doodstraf - zij
zullen nooit meer enige vorm van leven ontvangen. Dat is een
eeuwige straf, maar geen eeuwige bestraffing. We zullen dit later
nog nader uitleggen.
God Begon te Scheppen
Nogmaals, in het begin was God. God is een eeuwig levend
wezen - het Enige Unieke Wezen in alle eeuwigheid. Uw begrip
is beperkt tot het fysieke. U bent niet in staat om de grote diepte
van geestelijke kennis te begrijpen. Niemand kan dat. God
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openbaart dat alle kennis, alle begrip, alle wijsheid en alle
gedachten van Hem afkomstig zijn. In Zichzelf, in Zijn Wijsheid,
in Zijn Woord (Grieks: 'logos' - de openbarende gedachte, die de
vrucht van Zijn Goddelijke Denken is), heeft de Almachtige God
bepaald dat Hij datgene wat nog niet bestond zou scheppen. Hij
zette een plan in werking dat tot in alle eeuwigheid zou
voortduren. Door Hem werd voorbestemd hoe Zijn plan zou
worden uitgevoerd.
De profetieën die aan de mensheid gegeven zijn, zijn
eenvoudigweg de openbaring van Gods plan en hoe dit alles zich
in reële gebeurtenissen zal ontvouwen.
Van in het begin was God alleen, maar Hij zou in die toestand
verandering aanbrengen, door een plan dat Hij, met groot geduld
en over miljoenen jaren gespreid, ten uitvoer zou brengen. Dat
plan begon met de schepping van het engelenrijk.
God schiep engelen die een aandeel in Zijn plan zouden
hebben, en Hem zouden dienen in de uitvoering van dit plan.
Deze wezens werden uit geest geschapen, en zijn dus geestelijk.
Het was Gods verlangen om Zijn plan en de grootse dingen die
daaruit zouden volgen met het engelenrijk te delen. God wilde de
engelen niet als een soort geestelijke robots maken, die zouden
functioneren zoals ze geprogrammeerd waren.
In plaats daarvan, schiep God de engelen met het vermogen tot
vrij en onafhankelijk denken. Zij werden geschapen als vrije en
onafhankelijk denkende individuen die vrije keuze hebben, met
een individuele persoonlijkheid dankzij die vrije wilsbeschikking.
Dit hield ook in dat zij dus konden kiezen om God niet te volgen.
Zij mochten hun eigen levenswijze kiezen, los van datgene wat
God hun aangedragen had als de enige ware manier van leven.
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Dat is een consequentie van het scheppen van zulke wezens. Er
bestaat geen andere manier om zulke wezens te scheppen met een
'vrije wil' en volledige individualiteit. De mensheid werd
eveneens geschapen met de gave van een vrije wil.
God wist dat niet het gehele engelenrijk Zijn manier van leven
zou volgen; de enige ware manier die eeuwige vrede tot stand
kan brengen - een leven dat gelukkig, vervullend, lonend en
werkelijk opwindend is. Kennis van dit deel van Gods schepping
toont ons de grote wijsheid die er schuilt in het scheppen van de
mens als een fysiek wezen, en ook waarom de mens ná het
engelenrijk geschapen werd.
Het Engelenrijk
Er werden vele miljoenen engelen geschapen. God geeft ons geen
exact aantal, maar Hij openbaart wel dat Hij drie superieure
engelen schiep die belangrijker, machtiger, mooier,
gezaghebbender en krachtiger waren dan de anderen. Deze drie
worden met name vermeld: Michael, Gabriël and Lucifer.
Na de schepping van het engelenrijk begon God aan de
schepping van het fysieke universum. Tot op dat moment in de
tijd bestond er dus alleen het geestenrijk. De schepping van het
universum was schitterend en opwindend voor Gods
engelenfamilie. God zei dat 'de zonen Gods' (het engelenrijk)
juichten van geluk toen zij zagen wat God gemaakt had.
God zei dat Hij alles in het universum in schoonheid en met
perfectie geschapen had. Na verloop van tijd begon God meer
over Zijn plan en doel met de fysieke schepping te openbaren.
God openbaarde aan de engelen dat in heel de fysieke schepping
(het universum), Zijn plan uitsluitend op de aarde was gericht.
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God plaatste Lucifer samen met een groot deel van het
engelenrijk op aarde, ter voorbereiding van gebeurtenissen die
Hij reeds lang van te voren bepaald had.
Lucifer kreeg het gezag over de engelen op aarde, en hun
opdracht was om voorbereidingen te treffen voor nog grotere
gebeurtenissen in Gods plan. God openbaarde aan het engelenrijk
dat Hij de mens zou scheppen, en dat de schepping van de
mensheid zou leiden tot het uiteindelijke doel van heel Zijn
schepping. De mensheid zou geschapen worden met het
potentieel in zich, om veel grootser dan de engelen te worden.
God openbaarde ook aan de engelen dat zij in de vreugde zouden
delen die zou voortkomen uit alles wat Hij, door middel van de
schepping van de mensheid zou teweegbrengen. Hij gaf het
engelenrijk te kennen dat zij geschapen waren om in dit grotere
doel van de schepping te delen, en dat zij behulpzaam zouden
zijn in de verwezenlijking daarvan.
Lucifer was niet blij met wat God geopenbaard had. Hij werd
hoogmoedig en ijdel in zijn denken. Hij koos ervoor te geloven
dat Gods weg niet de beste was, en dat zijn eigen weg beter was.
In zijn verdraaide gedachtengang verwierp hij de kennis van
God, en begon te geloven dat zijn eigen weg veel beter was. Hij
raakte uiteindelijk zo misleid, dat hij werkelijk begon te geloven
dat hij tegen God in opstand kon komen en de heerschappij over
het fysieke rijk en het geestelijke rijk kon overnemen - waarbij
hij God aan zich zou onderwerpen.
Gedurende lange tijd beraamde en smeedde Lucifer zijn
plannen. Hij begon zijn minachting voor Gods plan onder de
andere engelen te verspreiden. Hoe ongelooflijk het ook mag
klinken, één derde van het engelenrijk koos zijn kant in een
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gruwelijke opstand tegen God. Lucifer zou ondervinden dat hij
nietig was in vergelijking met God, en dat God wel degelijk
Almachtig is!
De opstand ontstond op aarde. Lucifer was van plan om de
aarde te vernietigen, omdat hij Gods plan, dat op aarde vervuld
zou worden, zó haatte. Lucifer was ook van plan om tot Gods
troon op te klimmen en in Gods plaats te heersen. Het
zonnestelsel en onze aarde werden grondig verstoord op de dag
van die opstand. God vertelt ons dat de aarde op dat punt in de
tijd woest en onbewoonbaar werd, daar alle leven op aarde was
uitgeroeid. De aarde werd uit haar perfecte baan geslagen, en de
atmosfeer was totaal verduisterd door al het stof en puin in de
lucht. De aarde werd van het ene moment op het andere in een
soort van nucleaire winter gedompeld.
Zelfs de Maan en Mars werden geraakt door het puin dat
vrijkwam bij deze zware en explosieve aanval op Gods fysieke
schepping. God stelde paal en perk aan Lucifers poging om de
aarde en haar zonnestelsel totaal te vernietigen. Hij liet het
bewijsmateriaal van deze aanval achter, zodat eenieder dit zou
kunnen zien - door alle tijden. De asteroidengordel bestond voor
deze rebellie niet. God riep een halt toe aan de vernietiging van
het zonnestelsel, maar het bewijs ervan liet Hij achter. Het puin
werd tot dit ene gebied beperkt - niet daarbuiten.
Vanaf die tijd stond Lucifer bekend als Satan, de eerste grote
tegenstander van God. Satan verkoos om tegen God te rebelleren,
en zichzelf tot een tegenstander van God en Zijn plan en doel te
maken. De engelen die met Satan rebelleerden, werden demonen.
God wist dat een deel van de engelen (omdat zij over een vrije
wil beschikken) mettertijd tegen Hem zou rebelleren, en hun

2008 – Gods Laatste Getuigenis

181

eigen weg zouden gaan. Elke pad dat afwijkt van Gods perfecte
weg leidt tot chaos, verwarring, lijden en alle kwaad dat maar
mogelijk is. Afwijken van Gods manier van denken heeft
hoogmoed, ijdelheid en een diepgeworteld egoïsme tot gevolg;
een egoïsme dat totaal inwaarts gekeerd is en gericht is op
'nemen', terwijl Gods perfecte weg die van 'geven' is.
Al die tijd wist God wat de uitslag zou zijn. Het maakte
allemaal deel uit van Zijn ontzagwekkende en perfecte plan dat
zijn voortgang zou hebben, precies zoals Hij het miljoenen jaren
tevoren voorzien had. Heilig en rechtvaardig karakter kan niet
geschapen worden in eender welk wezen dat een individuele
persoonlijkheid en onafhankelijkheid van denken gekregen heeft.
Hoe je je leven leidt is altijd een kwestie van vrije keuze.
Hoewel God wist dat er een rebellie onder de engelen zou
ontstaan, toch lag de keuze over hoe zij hun leven zouden leven
bij hen. Deze engelen konden niemand anders de schuld geven
voor hun eigen beslissingen. God onderwees de engelen dat er
slechts één ware manier van leven is. Hij leerde hun ook dat het
kiezen van enige andere manier van leven automatisch bestraft
zou worden. Zij die voor Gods levenswijze kozen, hebben
kunnen delen in de vreugde van alles wat God aan het
verwezenlijken is in Zijn plan met Zijn schepping. Zij die Gods
wegen verwierpen en er een andere levenswijze op nahielden,
hebben doelloos geleefd - onvervuld en altijd onbevredigd.
Lucifer en de demonen die hem volgden staan 'onveranderlijk'
vast in hun wegen. Omdat zij geestelijk zijn qua samenstelling en
denken, hebben zij zich onveranderlijk tegen God gekeerd.
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De Schepping van de Mens
De volgende fase in Gods plan was de schepping van de
mensheid. Velen geloven, wanneer zij het eerste hoofdstuk van
Genesis lezen, dat ze daar over de oorspronkelijke schepping van
het heelal lezen. Maar dat is niet het geval! Ze lezen er over de
herschepping van het aardoppervlak, toen er opnieuw leven op
aarde werd geplaatst. De aarde bestond toen al miljoenen jaren,
maar was sinds het tijdstip van Satans rebellie levenloos
gebleven.
Het eerste hoofdstuk van Genesis vertelt ons het verhaal van
de herschepping van het aardoppervlak door God, waarbij Hij de
aarde terug bewoonbaar maakte, zodat Hij de mensheid er op zou
kunnen plaatsen.
"In den [een] beginne schiep God de hemel en de aarde. De
aarde nu was woest [Hebreeuws: een woestenij/wildernis in
totale chaos] en ledig [Hebreeuws: vervuld van leegte], en
duisternis lag op de vloed [ten gevolge van Satans opstand, was
dit de heersende toestand op aarde ten tijde dat God begon met de
aarde klaar te maken voor de mensheid], en de Geest Gods
zweefde over de wateren."(Genesis 1:1-2)
De wateren waren reeds op aarde aanwezig, en God geest
begon die wateren te bewerken om ze weer tot een levensbron
voor alle mogelijke leven op aarde te maken, in de vorm van
oceanen, meren en rivieren. Het verhaal van de herschepping van
het aardoppervlak en de schepping van nieuw leven, gaat verder
in de volgende verzen.
Toen schiep God uiteindelijk de eerste man en vrouw.
Waarom? Wat is Gods doel met de schepping van fysieke
menselijke wezens? Het is ontzagwekkend om te weten te komen
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wat Gods doel en plan is met de schepping van de mens. Maar de
mens is altijd onwetend gebleven betreffende deze grote
waarheid.
In het tweede hoofdstuk van het Boek Hebreeën sprak Paulus
over deze zelfde vraag over het doel van de mens, toen hij
verwees naar David die de vraag stelde: 'Wat is de mens dat gij
[God] hem aandacht schenkt?' (Psalm 8). Het is een vraag die
iedereen zich zou moeten stellen en beantwoord zou willen
hebben. Waarom zijn wij hier? Waarom schiep God ons?
Het antwoord wordt hier en in heel Gods woord (de Bijbel)
gegeven, maar de mens is blind gebleven voor de waarheid.
Paulus herhaalt wat David schreef en legt vervolgens uit dat het
engelenrijk gecreëerd was om hen te helpen die erfgenamen des
heils zouden worden (eeuwig leven in Gods familie). En Paulus
ging verder met uit te leggen dat de mens geschapen was om iets
veel grootser dan de engelen te ontvangen (erven).
Hier wordt geopenbaard dat het Gods bedoeling is dat de
mensheid over heel Zijn schepping aangesteld wordt. Allereerst
volgt de beschrijving dat de mens een weinig lager dan de
engelen gemaakt (geschapen) is. Sprekende over de mens staat er
geschreven:
"...alle dingen hebt Gij [God] onder zijn voeten onderworpen.
Want bij dit: alle dingen hem onderworpen, heeft Hij niets
uitgezonderd dat hem niet onderworpen zou zijn. Doch thans
zien wij nog niet, dat hem alle dingen onderworpen
zijn." (Hebreeën 2:8)
God openbaart dat Zijn doel voor de mensheid is om veel
grootser dan de engelen te worden. Wat is er hoger dan het
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engelenrijk? Dat is het fantastische aan Gods plan voor de
mensheid, dat zo wonderbaarlijk is!
Paulus legde uit dat het Gods plan was om 'alle dingen' aan de
mens te onderwerpen (onder Zijn controle te stellen), en dat God
'niets heeft uitgezonderd' dat niet aan hem 'onderworpen' zou
worden. God openbaart ook nog dat dit niet zal gebeuren terwijl
de mens zich nog in zijn huidige fysieke staat bevindt.
Paulus voegde daar nog aan toe: 'Doch thans zien wij nog niet,
dat hem alle dingen onderworpen zijn', namelijk onder controle
van de mens. Maar Paulus legt wel uit wat wij nu reeds over
Jezus Christus weten, die als fysiek mens geboren werd. Hij zegt
dat Jezus Christus, net zoals de gehele mensheid, een weinig
lager dan de engelen gemaakt was, en dat Hij voortbestemd was
om te sterven voor de gehele mensheid. Jezus Christus was het
enige menselijk wezen dat een perfect volmaakt leven leidde, in
volledige gehoorzaamheid aan God. Alle anderen hebben tegen
God gezondigd. Omdat de Almachtige God de Vader van Jezus
Christus was, en daar Jezus Christus een volmaakt leven leidde in
gehoorzaamheid aan God, kon Hij ook het volmaakte offer voor
de zonden van alle mensen zijn. De mensheid kon gered worden
door Jezus Christus - het Paschaoffer.
Paulus' uiteenzetting over hoe 'alle dingen' nu 'nog niet' onder
de mens waren gesteld, omvatte ook zijn uitleg over datgene wat
wij nu reeds kunnen zien. Wij zien Jezus Christus, die een weinig
lager dan de engelen werd gemaakt, als fysiek menselijk wezen,
nu gekroond met glorie en eer. Daar dat Gods uiteindelijke doel
is voor de gehele mensheid, zien wij Jezus Christus die als eerste
van de gehele mensheid dat grote doel reeds bereikt (ontvangen)
heeft. Ook wordt hier geopenbaard dat God alle dingen reeds aan
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Christus onderworpen heeft. Inderdaad, het is Gods bedoeling om
uiteindelijk alle dingen aan de mens te onderwerpen, maar niet in
diens huidige fysieke staat.
De mensheid is, in haar huidige fysieke hoedanigheid, niet in
staat om zulke macht uit te oefenen; en haar zou nooit dat soort
van macht toevertrouwd kunnen worden (dat heel Gods
schepping aan haar onderworpen zou zijn).
Een Verandering in de Mens
De mensheid weet niet waarom God haar schiep en op aarde
plaatste. Maar we naderen nu de tijd dat God dat grote plan zal
gaan openbaren aan iedereen in de wereld. De mens zal dat grote
doel beginnen te doorgronden. Sommigen zullen dat doel gaan
zien, naarmate we de laatste drie en een half jaar van menselijk
zelfbestuur naderen, en dan, tijdens die laatste periode, zullen
vele miljoenen Gods grote plan gaan begrijpen. Als die tijd
voorbij is, en Jezus Christus Zijn regering op aarde begint, zal dit
inzicht aan iedereen gegeven worden.
De engelen werden als geestelijke wezens geschapen. Zij
kregen individuele vrijheid en een onafhankelijke
persoonlijkheid. Zij kregen vrijheid van denken en het vermogen
om zelf kennis te verwerven. Zij waren vrij in hun doen en laten.
De mens werd gelijkaardig geschapen, maar dan fysiek. God
gaf aan de mens dezelfde vrijheid van denken. De mens werd ook
als een vrij denkende en handelende entiteit geschapen - die vrij
kan denken, leren, zijn leven plannen en zijn eigen beslissingen
nemen.
Het menselijk leven is een groot wonder. Wij zijn uniek in de
hele fysieke schepping. In het dierenrijk maakte God schepselen
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die met instinct behept waren. Zij kregen niet die vrijheid van
denken, met een individueel verstand om mee te denken en te
redeneren. Zij kregen beperkte mentale vermogens die vooral
instinctief functioneren (voorgeprogrammeerd door God).
Ganzen vliegen in de winter naar het zuiden. Ze hoeven daar
niet bij na te denken. Koala's zijn uniek in zoverre dat zij het
grootste deel van de tijd slapen en zich uitsluitend voeden met
eucalyptusbladeren. God heeft hen eenvoudigweg zo gemaakt.
De grote bultrugwalvissen migreren jaar na jaar in de wateren
tussen Alaska en Hawaii. Zij denken niet na over hun reisweg.
God programmeerde hen om te doen wat zij doen. Niets in het
dierenrijk is geëvolueerd. Alles is gewoon zoals God het schiep.
Maar de mens is, net als het engelenrijk, uniek door zijn
verstand (zijn vermogen tot vrije keuze). In werkelijkheid bezit
elk menselijk verstand een geest-essentie. Het brein is niet zoals
de andere organen in ons lichaam die slechts fysiek functioneren.
Vele van onze hersenfuncties zijn door God voorprogrammeerd.
We hebben geen controle over onze hartslag. Maar ons verstand
is uniek. Ons vermogen om te denken komt voort uit de
geestelijke essentie, die God aan ieder mens gegeven heeft (om
vrij en onafhankelijk te kunnen denken, zich vrij uit te drukken
en individualiteit te bezitten). Dit mag niet verward worden met
de heilige geest die van God uitgaat, die uit Zijn geest voortkomt.
Zonder de geest-essentie die God de mensheid gaf, zouden wij
als de dieren zijn.
De geestelijke essentie die God ons gaf, heeft van zichzelf
geen leven. Om dit beter te begrijpen, kunnen we haar best
vergelijken met de harde schijf van een computer, of met een
geheugenchip. Zonder stroom werken ze niet, en kunnen ze niet
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die functies uitvoeren waarvoor ze gemaakt werden. Zij blijven
slechts een opslagmedium voor informatie. Bij de mens dient
deze geestelijke essentie als opslagmedium voor het intellect. De
geestelijke essentie is de plaats waar (en hoe) we alles verwerken,
wat we verkiezen te doen (het individuele denken, dat
individualiteit tot gevolg heeft). Wanneer we sterven houdt die
geestelijke essentie op te functioneren, maar zij bevat (slaat op)
wel elke ervaring, alle herinneringen en iedere gedachte die we
tijdens ons menselijke leven hadden. Wanneer een mens sterft,
keert deze geest-essentie tot God terug. Ze bevat op zichzelf geen
leven, maar God kan haar terug in een nieuw lichaam plaatsen,
om opnieuw te leven met exact diezelfde geest die er voor de
dood was.
Dat is precies wat er zal gebeuren bij de grote opstanding die
zal plaatsvinden bij de wederkomst van Jezus Christus, en de
opstanding van de 144.000. Neem bijvoorbeeld Abraham.
Hoewel hij vele honderden jaren geleden stierf, zal God hem in
de eerste opstanding een geestelijk lichaam geven en daarin die
geest-essentie plaatsen die voorheen in Abraham was (die tot God
was terugkeerd bij Abrahams dood). Abrahams geest en
individualiteit zullen dan exact hetzelfde zijn als toen hij lang
geleden leefde. Alleen zal hij deze keer geen zwak en
vergankelijk fysiek lichaam, maar een geestelijk lichaam hebben.
God biedt de mens iets veel grootser aan dan een tijdelijk
menselijk bestaan. We werden geschapen als tijdelijke, fysieke
menselijke wezens met een groot en machtig doel. Het is een
door God vooraf bepaald onderdeel van Zijn ultieme plan, dat Hij
maakte nog voor dat er ooit iets geschapen was.
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Dus, waarom zijn wij hier? Waarom schiep God ons zoals we
zijn? Wat is Zijn doel voor ons? Laten we terugkeren naar het
verhaal dat Paulus vertelde toen hij Gods doel met het
engelenrijk beschreef (in Hebreeën 2). Hij ging verder met uit te
leggen dat de mens gemaakt was om groter dan de engelen te
worden. Paulus legde uit dat onder alle mensen, die een weinig
lager dan de engelen gemaakt werden, Jezus Christus de eerste
was die boven de engelen verheven werd, en dat alle dingen
onder Zijn voeten geplaatst waren.
Wat is er dan hoger dan het engelenrijk? Wat is Gods doel voor
de mensheid? Paulus zette het gehele doel uiteen toen hij
aantoonde dat dat doel nu in Christus vervuld was, maar nog niet
in de rest van de mensheid. Alle dingen zijn nu nog niet onder de
voeten van de mensheid geplaatst. Tot dusverre zijn alle dingen
enkel en alleen onder Jezus Christus' voeten geplaatst.
De Mens en God
Het eerste hoofdstuk van Hebreeën vertelt ons over Gods doel
voor de mensheid. Het zit vervat in datgene wat God door Jezus
Christus openbaart.
"Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen
gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen
tot ons gesproken in de Zoon, die Hij [God] gesteld heeft tot
erfgenaam van alle dingen, door wie [Jezus Christus] Hij [God]
ook de wereld geschapen heeft." (Hebreeën 1:1-2)
Paulus legt hier uit hoe God tijdens de voorgaande vierduizend
jaar door middel van Zijn profeten met de mensheid
gecommuniceerd (gewerkt) heeft. Nu werkt God door Zijn Zoon,
die door God voorbestemd was (I Petrus 1:20) om de weg (door
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Christus) te zijn, en die Zijn plan en doel voor de gehele
mensheid zou vervullen, in de navolgende eeuwen. Zo werd door
God ook voorbestemd dat Jezus Christus de erfgenaam van alle
dingen zou zijn - alles zou onder Zijn voeten geplaatst worden.
"Deze [Jezus Christus], de afstraling van Zijn [Gods]
heerlijkheid en de afdruk van Zijn [Gods] wezen, die alle dingen
draagt door het woord Zijner [Gods] kracht, heeft na de reiniging
der zonden tot stand gebracht te hebben, Zich [Jezus Christus]
gezet aan de rechterhand van de Majesteit in den
hoge." (Hebreeën 1:3)
God toont hier dat Hij vooraf bepaald had dat Hij Zijn grote
plan voor de mensheid zou verwezenlijken, door middel van Zijn
eigen Zoon Jezus Christus. God legde van te voren vast dat Jezus
Christus de 'weerspiegeling' van Zijn eigen glorie zou zijn, dat
Jezus Christus alle dingen zou dragen door Zijn (Gods) macht en
dat Jezus Christus als God zou zijn.
In het volgende hoofdstuk verdiept Paulus zijn uitleg en toont
hij ons Gods grote plan voor de gehele mensheid, waarin Jezus
Christus de spilfiguur is. Laten we dit nog eens lezen.
"Gij [God] hebt hem [de mens] voor een korte tijd beneden de
engelen gesteld, met heerlijkheid en eer hebt Gij hem [de mens]
gekroond, alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen.
Want bij dit alle dingen (hem) [de mens] onderworpen, Heeft
Hij niets uitgezonderd, dat hem niet onderworpen zou zijn.
Doch thans zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen
zijn." (Hebreeën 2:7-8)
Begint u het plaatje te zien? God bepaalde lang voordat Hij
ook maar iets schiep (noch in het geestenrijk, noch in het fysieke
universum) dat Hij op de door Hem vastgestelde tijd de mensheid
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zou scheppen, en dat deze een weinig lager dan de engelen
gemaakt zou worden. De mens zou fysiek gemaakt worden. Maar
God bepaalde ook dat Hij mettertijd een verandering in de mens
teweeg zou brengen, zodat de mens ook alle dingen uit Zijn
(Gods) schepping onder zich (de mens) gesteld zou kunnen
krijgen, en dat hij (de mens) ook van de macht en de glorie van
God zelf zou kunnen ontvangen. God bepaalde ook dat Hij deze
grote verandering in en door Zijn eigen Zoon Jezus Christus zou
verwezenlijken.
Laten we terugkeren naar het relaas in het eerste hoofdstuk van
Hebreeën. Paulus had net uiteengezet hoe Jezus Christus
gestorven was voor de zonden van de mensheid, en nu gezeten is
(een kwestie van macht en autoriteit) aan de rechterhand van de
Majesteit in den Hoge (de Almachtige God).
"En Hij [Jezus Christus] is zoveel machtiger geworden dan de
engelen, als Hij uitnemender naam boven hen als erfdeel
ontvangen heeft. Immers, tot wie der engelen heeft Hij [God] ooit
gezegd: Mijn Zoon zijt gij; Ik heb U heden verwekt? En
wederom: Ik zal Hem tot Vader zijn, en Hij zal Mij tot Zoon zijn.
En wanneer Hij wederom de eerstgeborene in de wereld brengt,
s p re e k t H i j : E n H e m m o e t e n a l l e e n g e l e n G o d s
huldigen." (Hebreeën 1:4-6)
Wat is er hoger dan het engelenrijk? Hier staat dat Jezus
Christus beter dan de engelen gemaakt werd. Er staat dat Jezus
Christus met macht en glorie bekleed aan de rechterhand Gods
gezeten is. Ook staat er dat de engelen van God Jezus Christus
moesten aanbidden. Alleen God kan aanbeden worden. Jezus
Christus werd lid van de Godfamilie - Hij werd als God.
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Lees aandachtig wat de Almachtige God over Jezus Christus
zegt: "Maar van de Zoon: Uw troon, O God, is in alle eeuwigheid
en de scepter der rechtmatigheid is de scepter van Zijn
koningschap." (Hebreeën 1:8)
De Bijbelse verslagen over het Koninkrijk van God gaan
letterlijk over de Familie van God. Wanneer Jezus Christus
terugkeert naar deze aarde in het Koninkrijk van God, zal Hij
samen met de 144.000 terugkeren, die ook deel zullen uitmaken
van dat Koninkrijk. De 144.000 zijn diegenen die door God
gekneed en gevormd zijn tijdens de voorbije zes millenia, die net
zoals alle andere mensen hier op aarde geleefd hebben. Maar nu
zullen zij als geestelijke wezens opgewekt worden. Zij zullen niet
langer fysiek zijn, maar zullen zich nog wel fysiek kunnen
manifesteren. Zij werden een weinig lager dan de engelen
gemaakt, maar nu zijn zij hoger - zij zijn ook leden van de God
Familie - Goden, net zo als hun oudere broer Jezus Christus.
De waarheid over Gods doel met de schepping van menselijke
leven, gaat vér boven alles wat de mens zich ooit heeft kunnen
inbeelden, zelfs in fictie. Daarom is het dan ook zo moeilijk te
geloven. Het was Gods bedoeling dat het menselijke leven
slechts tijdelijk zou zijn. Zijn plan en doel is dat wij van sterfelijk
in onsterfelijk veranderd worden, van tijdelijk leven naar eeuwig
leven. Deze overgang (deze fase in de schepping) is iets wat God
aan ieder mens als keuze zal voorleggen. Gods ultieme doel met
de schepping van de mensheid is dat zij lid zouden worden van
de Familie van God, in het Koninkrijk van God - een Koninkrijk
van Goddelijke wezens. Hoe zal dit tot stand komen?
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Waarom De Mens Fysiek Gemaakt Werd
Je zou jezelf de vraag kunnen stellen: 'Waarom schiep God ons
niet gewoon geestelijk als Goden, als leden van Zijn Goddelijke
Familie?' Het antwoord is: God kan geen rechtvaardig karakter
scheppen in individueel levende wezens, omdat leven naar Gods
rechtvaardigheid een kwestie van vrije keuze is.
Herinnert u zich wat er met het engelenrijk gebeurde? Wanneer
om het even welk levend wezen onafhankelijkheid en
individualiteit van denken krijgt, dan bezit dat wezen ook het
vermogen tot vrije keuze. Niet iedereen zal voor Gods perfecte
levenswijze kiezen, die een rechtvaardige gedragscode is, die
zich uit in uitgaande liefde en bezorgdheid om anderen.
Eén derde van het engelenrijk rebelleerde tegen God's perfecte
levenswijze. Die engelen kozen een andere weg, die gebasseerd
is op 'nemen' en niet op 'geven'. God wist wat de gevolgen
zouden zijn van het geven van vrije wilsbeschikking aan
gecreëerde wezens, en om deze reden zou Hij dus ook de
toekomstige leden van Zijn God Familie niet op dezelfde manier
als de engelen scheppen. Indien Hij Goden geschapen zou
hebben, zoals Hij de engelen geschapen had, dan zou de
uiteindelijke verwoesting die uit de opstand van degenen die niet
voor Zijn levenswijze zouden kiezen voortkwam, catastrofaal
zijn voor Zijn schepping en Familie.
God bepaalde dat iedereen die lid van de God Familie zou
worden, volledig eensgezind met Zijn eigen Geest zou moeten
zijn. Zij zouden in volledige overeenstemming met Zijn ene en
enige perfecte manier van leven moeten zijn. Om dit mogelijk te
maken zou er perfecte eenheid van geest en doel moeten heersen
- waarbij allen eensgezind zijn, doch volledig individueel qua
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persoonlijkheid en levenservaring. Dit valt te vergelijken met de
verschillen die we nu in elkaar zien. Hoe kon zoiets verwezenlijkt
worden? Dat is de essentie, waarom de mens fysiek geschapen
werd. De mens zou door een proces van verandering heen moeten
gaan, teneinde het ultieme doel te bereiken Goddelijke wezens te
worden.
God heeft geopenbaard, dat de enige manier waarop
geestelijke wezens toevertrouwd kan worden om leden van de
God Familie te worden, eruit bestaat dat God Zichzelf
reproduceert. Lees deze zin nog een keer. Dat is het, wat God in
de mens aan het bewerkstelligen is.
Het engelenrijk kan zich niet voortplanten. Zij werden door
God geschapen. God schiep fysiek leven dat zich wel 'naar zijn
eigen aard' kan voortplanten. Maar in dit voortplantingsprocédé
waarbij elke soort zich 'naar zijn eigen aard' vermenigvuldigt,
zijn alle individuele schepsels van dezelfde soort verschillend
van elkaar. Iedereen is uniek. Geen twee zijn identiek hetzelfde.
Geen twee mensen zijn precies gelijk, toch zijn wij allen mens en
kunnen enkel dat wat menselijk is voortbrengen. God heeft een
plan om Zichzelf voort te planten naar Zijn Eigen aard - de
Goddelijke soort - in het Koninkrijk van God waar elk lid van
elkaar verschilt (geen twee dezelfde). Iedereen van de Goddelijke
soort (in Gods Familie) zal eensgezind zijn in geest, doel en
denken.
Om lid te worden van de God-soort, moet er een totale
verandering in de mensheid plaatsvinden. Die moet zich in de
geest van de mens voltrekken. Het moet een totale verandering
zijn door een vernieuwing van de geest (in de manier van denken
van de mens). De geest moet getraind worden om steeds zich
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door Gods natuur te laten motiveren, en niet langer door de
menselijke natuur. Het is interessant om op te merken dat het
Griekse woord voor bekering werkelijk 'anders gaan denken'
betekent. Het is Gods plan om de mensheid te helpen anders te
gaan denken dan zijn natuur hem ingeeft. Gods doel is om de
mens te leren denken zoals Hij (God) dat doet - rechtvaardig.
Daarom wordt ook aan de mensheid gezegd: "Laat die
gezindheid bij u zijn, welke ook in Jezus Christus
was..." (Filipenzen 2:5)
Het was noodzakelijk dat de mens fysiek gemaakt werd. De
mens werd onderworpen aan vergankelijkheid. Maar wat
betekent dit? God schiep de mens uit fysieke materie. Hij kan
enkel en alleen tijdelijk leven voortbrengen. Het leven van de
mens zonder God is nutteloos, vergeefs en vervuld van ijdelheid.
God wist wat fysieke mensen zouden doen. God wist dat mensen
in zichzelf gekeerd zouden worden en vervuld van ijdelheid vervuld van 'ik' - egoïstisch. Dat is de basis van de menselijke
natuur. Alles is op het 'ik' gericht op 'nemen'. De apostel Johannes
verwoordde dit perfect toen hij uitlegde dat de motivaties van de
mens gebaseerd zijn op de begeerte van het vlees, de begeerte
van de ogen en hoogmoed.
(I Johannes 2:16)
Een baby leert deze manier van leven al zeer vroeg
automatisch aan, tijdens de ontwikkeling van deze egoistische
natuur; een natuur die zichzelf graag verwent. Dit komt tot uiting
wanneer een baby honger heeft of zich niet lekker voelt. En dit
proces zet zich gewoon voort terwijl we opgroeien. Iedereen is
van nature op zichzelf gericht en egoïstisch. Sommigen zullen het
hier niet mee eens zijn, maar dat doet niets af aan de waarheid.
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God gaf ons het vermogen om goed en kwaad te doen, doordat
Hij ons vrijheid van keuze gaf - vrije keuze door middel van
onafhankelijk denken. Onze daden komen voort uit de keuzes die
we maken, en of we nu kiezen om goed of kwaad te doen, onze
aard is van nature egoïstisch. Deze kennis over onszelf kan
ontzettend moeilijk zijn om in te zien en toe te geven. Iedere
keuze die voortkomt uit de menselijke natuur is gemotiveerd
door egoïsme.
Er is een groot verschil tussen het gedrag van de mens en van
God. Het gedrag (de motivatie en de handelswijze) van de mens
is altijd gebaseerd op de weg van 'nemen', terwijl Gods daden
gebaseerd zijn op het principe van 'geven'. De menselijke natuur
is egoïstisch, op zichzelf gericht. Gods natuur is er een van geven
- altijd op anderen gericht. Gods natuur is 'zuivere' liefde die
oprecht gericht is op het voordeel en het welzijn van anderen altijd volgens het principe van delen.
Gods eindtijdapostel en geprofeteerde 'Elia die komen zou' was
Mr. Herbert W. Armstrong. Hij gaf uitleg over de fundamentele
natuur van de mens, op een manier die u kan helpen om dit te
begrijpen. Hij zei dat één van de sterkste voorbeelden van
menselijke liefde die de mens kan bevatten de liefde van een
moeder voor haar eigen kind is. Het is een intense en blijvende
soort van liefde die alle andere voorbeelden van affectie en
genegenheid overtreft die mensen in een unieke relatie van ouder
en kind verbindt. Maar zelfs in dit voorbeeld van ouderliefde naar
het eigen kind is er nog steeds sprake van egoïsme. Zulke liefde
is gelimiteerd. Zij is gericht op het eigen kind.
Dus, of we nu blij zijn met deze waarheid, dat onze natuur
compleet zelfgericht is of niet, toch zullen we dit onder ogen
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moeten zien. God zal eenieder mettertijd tot het punt brengen dat
zij zullen moeten afrekenen met hun eigen egoïstische natuur. Dit
is niet iets makkelijks om door te maken, maar het dwingt ons om
de meest fundamentele feiten onder ogen te zien, wat betreft de
vraag waarom wij fysiek gemaakt werden en waarom we hier
zijn.
De Keuze van Leven of Dood
Het doel van het menselijke leven is dat God Zichzelf
reproduceert. Het eindresultaat van dit alles zal zijn dat mettertijd
alle mensen in de gelegenheid gesteld zullen worden om te
kiezen of zij in Gods Famillie willen zijn, of niet. Maar wanneer
de tijd gekomen is, zal het geen makkelijke overgang zijn.
We kunnen met onze huidige egoïstische natuur geen deel van
Gods Familie worden, omdat deze in tegenstrijd is met Gods
natuur. Alleen door het ervaren van een fysiek menselijk leven
(als sterfelijke menselijke wezens), met de egoistische natuur die
inherent is aan dat soort van leven, kunnen we ooit gaan zien
(leren) hoe God werkelijk is, wanneer Hij Zichzelf aan ons begint
te openbaren. Alleen op deze manier kan de mensheid
uiteindelijk zover gebracht worden dat zij zo'n monumentale
levensbeslissing kan nemen - of zij waarlijk deel van Gods
Familie wil worden. In zijn huidige staat (levenswijze) is de mens
niet in staat om zo'n beslissing gefundeerd te maken. Gods plan
houdt ook in dat Hij de mensheid in een periode zal brengen
waarin iedereen in staat zal zijn om een oprechte, goed
geïnformeerde, objectieve beslissing te nemen betreffende deze
belangrijkste levenskeuze waar de mens ooit voor zal staan.
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Wanneer die tijd aanbreekt zal voor diegenen die de initiële
keuze maken om voor Gods levenswijze te kiezen, een lange en
moeilijke strijd beginnen in de overgang van hun menselijke
natuur naar Gods natuur. Die verandering komt niet vanzelf, want
de keuze voor Gods manier van leven is geen simpele kwestie
van 'ja' of 'nee'. Het betekent een mentale strijd tegen uw
menselijke natuur, maar God zal u de middelen verschaffen om
deze strijd succesvol te beslechten. Desalniettemin, kunt u de
aard van deze strijd niet werkelijk bevatten totdat u eraan
begonnen bent.
Beschouw de verschillende levensfasen: de puberteit, de
tienerjaren en de overgang naar volwassenheid. Dat zijn geen
makkelijke periodes. Het is een worsteling die ook daarna nog
verder gaat in het doorlopen van de verschillende stadia van
volwassenheid. Maar het is nog veel moeilijker en
gecompliceerder om te ontvangen wat God voor ons in petto
heeft.
De keuze om deel te worden van Gods Familie zal aan
niemand opgedrongen worden. Het zal een vrije keuze zijn.
Begrijpt u alstublieft dat God aan niemand leven verschuldigd is.
Als u enkel als fysiek mens leeft, dan is u al zoveel gegeven. Het
menselijke leven is een geschenk van God. Het zou ook als
dusdanig beschouwd moeten worden, maar helaas ziet niet
iedereen dat zo.
Maar terwijl ik dit schrijf, realiseer ik mij dat velen op aarde
dit leven waarschijnlijk niet als zo'n goed geschenk beschouwen.
Velen zijn geboren in vreselijke omstandigheden zoals armoede,
hongersnood, ziekten etc. Maar deze omstandigheden zijn niet
Gods schuld. Zij zijn de schuld van de mens - het resultaat van de
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keuzes die een egoïstische mensheid gemaakt heeft. God schiep
de aarde in schoonheid en overvloed, en Hij gaf aan de mens een
sterk en gezond lichaam. Door zijn egoïstische natuur heeft de
mens de wereld gruwelijk vervuild. Zelfs de gezondheid van de
mensheid is er over de vele millenia sterk op achteruit gegaan,
door zijn ongehoorzaamheid aan God. Alle slechte en
onderdrukkende omstandigheden in het leven van de mensen
vandaag zijn het resultaat van de daden van de mens - de
zonden van de mensheid.
Nogmaals, God is aan niemand leven verschuldigd. Het is een
geschenk van God, en zonder God is er verder niets anders. Je
leeft, en vervolgens sterf je. Dat is de menselijke levenscyclus.
Als je een vol leven geleefd hebt, dan zal je veel ervaringen
opgedaan hebben -goede en slechte. Jouw leven is wat jij er van
maakt. Je kan alleen jezelf maar de schuld geven voor de
verkeerde (slechte) keuzes die je tijdens je leven gemaakt hebt.
Als God niets meer te bieden had, dan is dit alles wat er zou zijn.
Je zou leven en dan sterven.
Veel mensen houden niet van de gedachte aan zo'n eindigheid.
Zij verkiezen om te geloven dat er leven na de dood is. En dat is
er inderdaad ook, maar niet op de manier die de mens denkt of
wilt! De mens heeft datgene wat God hem vertelde verworpen, en
de meeste religeis hebben zich het idee aangemeten dat het leven
doorgaat of je nu goed of slecht bent geweest. Deze leerstellingen
gaan uit van het idee dat wanneer mensen sterven, zij gewoon
overgaan naar een andere dimensie, als een soort van onsterfelijk
wezen, en nooit meer te hoeven sterven.
Het traditionele Christendom onderwijst dat iedereen een
onsterfelijke ziel bezit, die verder leeft na de dood. Deze lering is
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niet juist. Het is zelfs een grove leugen! Dit zal ongetwijfeld
sommige mensen kwaad maken. Maar denkt u werkelijk dat het
God iets kan schelen als iemand zich kwaad maakt over de
waarheid? En dat is een groot deel van het probleem. Mensen
maken zich kwaad op God omdat zij niet van Zijn wegen
houden. Er zal iets moeten veranderen, en het zal niet God zijn.
De mens heeft een tijdelijk bestaan. Hij is strikt fysiek. Hij
heeft geen onsterfelijke ziel. Het woord 'ziel' in de bijbel betekent
gewoon 'leven' - bestaan. In Genesis zegt God dat hij de dieren
'levende zielen' maakte.
Velen verdraaien wat God zei over het soort van leven dat Hij
de mensheid schonk.
"Toen formeerde de Heere God [de Eeuwige] de mens van stof uit
de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de
mens tot een levende ziel [Hebreeuws: 'schepsel', 'wezen']".
(Genesis 2:7)
Godsdienstgeleerden hebben aan de term 'ziel' de betekenis
van 'onsterfelijke ziel' gegeven, die God in de mens en alleen in
de mens plaatste. Maar hier in Genesis toont God ons dat hij de
mens als een levend wezen schiep.
Het is duidelijk dat God hetzelfde deed voor de andere
levensvormen die Hij creëerde.
"Toen schiep God de grote zeedieren, en alle krioelende levende
schepsels [Hebreeuws: 'wezens'], waarvan de wateren wemelen,
naar hun aard, en allerlei gevleugeld gevogelte naar zijn
aard." (Genesis 1:21)
Het woord 'schepsel' in dit vers is hetzelfde als het woord 'ziel'
dat in het voorgaande voorbeeld in Genesis 2:7 gebruikt werd, en
waar God het over de mensheid heeft. Zelfs Bijbelvertalers
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hebben getracht om de waarheid te verbergen, in een poging om
het concept van de 'ziel' die uniek is voor de mens, hoog te
houden, door te zeggen dat de mens een unieke onsterfelijke ziel
in zich heeft. Er zijn nog veel andere voorbeelden van dieren die
God een 'levende ziel' gaf.
Dus als je een 'levende ziel' bent heeft dat niets te maken met
onsterfelijkheid. Het heeft alleen te maken met een levend
bestaan. Er is een leven dat een fysiek (tijdelijk) bestaan is, en er
is een leven dat een geestelijk (eeuwig levend) bestaan is.
De mens is slechts de gave van het tijdelijke fysieke bestaan
geschonken, maar Gods plan houdt in dat Hij de mens
uiteindelijk ook een geestelijk, eeuwig leven, zal aanbieden.
Nogmaals, begrijp alstublieft goed dat God aan niemand leven
verschuldigd is, en dus ook niet het eeuwige leven, omdat ook dat
een geschenk van God is. Eeuwig leven is uiteraard een veel
groter geschenk dan het fysieke leven, maar het houdt ook een
immens veel grotere verantwoordelijkheid in.
Ter zijner tijd zal aan de gehele mensheid het eeuwige leven of
de eeuwige dood voorgehouden worden. Wat betekent dit? God
gaf aan ieder mens die ooit geleefd heeft het geschenk van het
fysieke leven. Op Zijn tijd, zal God iedereen de kennis en de
keuze voorhouden over hoe zij het geschenk van eeuwige leven
in Zijn Famillie kunnen ontvangen. Zij die niet voor Gods weg
kiezen zullen niet het eeuwige leven ontvangen, maar zullen de
eeuwige dood ontvangen. Het is een keuze. God is aan niemand
eeuwig leven verschuldigd. De enige manier om eeuwig leven te
ontvangen is door tot het begrip te komen dat alleen Gods manier
van leven waar en juist is. Elke andere manier van leven brengt
zorgen, vernietiging, lijden, tegenspoed en elk mogelijk kwaad

2008 – Gods Laatste Getuigenis

201

dat het leven teniet doet voort. Er is maar één levenswijze die
oprecht geluk, vrede, voorspoed, diepgaande duurzame relaties
etc. voortbrengt, en dat is Gods levenswijze - en er is geen
andere.
Lucifer koos die weg niet en één derde van de engelen
evenmin. Niet de hele mensheid zal voor Gods weg kiezen; en als
gevolg van het verwerpen van Gods ware levenswijze, kiezen
deze mensen automatisch voor de eeuwige dood, omdat dit de
straf is voor het verwerpen van Gods weg.
Gods 7.000 Jarig Plan
Dit boek heeft het 7.000 jaren plan van God besproken. Er is
hoofdzakelijk datgene besproken wat op het punt staat zich op
aarde te voltrekken, omdat de mensheid aan het einde van de haar
door God toebedeelde 6.000 jaar van zelfbestuur gekomen is.
Alhoewel het volledige verhaal veel ingewikkelder is, zal in de
rest van dit hoofdstuk een gecompirmeerde samenvatting van
Gods doel gegeven worden. Daarna zal uitgelegd worden
'waarom' er zulke gruwelijke dingen moeten plaatsvinden in deze
eindtijd .
God legde van te voren vast dat Hij Zichzelf zou reproduceren.
Hij is van plan om miljarden in Zijn God Familie - in het
Koninkrijk van God - geboren te laten worden. Dit plan omvat de
schepping van de mensheid en vervolgens de ongelooflijke
zegening dat haar aangeboden wordt om deel van Zijn Familie te
worden. De enige manier om God te worden, is door eerst als
mens geboren te worden. Het is een noodzakelijk fase in het
leven die het mogelijk maakt om met Gods leven bevrucht te
worden, wat op zijn beurt kan leiden tot de geboorte in een

202

WAAROM ZO'N MASSALE VERNIETIGING?

geestelijk (eeuwig) leven als een God-wezen. In het volgende
hoofdstuk zullen we nog meer aspecten van dit proces bespreken.
Het is een aangrijpend verhaal dat je stoutste verwachtingen zal
overtreffen. En het kan nu pas volledig verteld worden.
Vanaf het begin droeg God de mens op om de aarde te
bevolken. Gedurende de voorbije zes millenia heeft de mensheid
inderdaad de aarde bevolkt. Miljarden mensen hebben geleefd en
zijn gestorven. Zij die gestorven zijn, zijn nog steeds dood. Zij
zijn teruggekeerd tot het stof der aarde. Maar, er is een geestelijke
essentie die God bewaart (die in zichzelf geen leven heeft). God
zal nogmaals fysiek leven schenken 'op Zijn tijd', in een grote
opstanding. Dit is waar! God zal iedereen die ooit geleefd heeft
en gestorven is, opwekken. Zij zullen nogmaals tot fysiek leven
worden opgewekt. God zal dit doen aan het einde van de 7.000
jaar die de mensheid toebedeeld zijn om op de aarde te wonen en
haar te bevolken.
De mensheid moet leren dat de weg van de egoïstische
menselijke natuur niet in staat is om blijvende vrede, geluk,
voorspoed en een voldaan leven voort te brengen. De weg van
'nemen' (egoistische en hoogmoedige motivaties) brengt zorgen,
pijn, lijden, concurrentie, afgunst, jaloezie, hebzucht, woede,
afkeer, bitterheid, oorlogen, onderdrukking, ziekten, honger,
wellust, verzet, sexuele perversie, depressie, misdaad, twist etc.
voort. Alleen Gods weg brengt alles voort wat goed, rijk en
vervullend is, alsook eeuwig geluk en vrede in het leven.
Zes millenia van menselijk zelfbestuur zijn het bewijs en een
getuigenis van de wegen van de mens. Dat is ook de reden
waarom God de mensheid zo lang de tijd gaf om zijn eigen
wegen te ervaren. Deze geschiedenis zal aan de mensheid
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bewijzen dat al haar wegen gefaald hebben. Elke regering, elke
godsdienst en elke beschaving van de mens heeft gefaald.
Degenen die nu bestaan falen ook, en alles zou eindigen in een
totale zelf-uitroeiïng als God niet zou ingrijpen. Met zo'n
overvloed aan bewijslast zal de mens beter toegerust zijn en zal
het hem makkelijker vallen om toe te geven dat alle wegen van
de mens tot vernietiging leiden (net zoals het Lucifer verging) en
dat alleen God de weg kent tot blijvende vrede en levensvreugde.
Samen met de overweldigende bewijslast van het erbarmelijke
falen van de mens tijdens zijn zesduizend jaar van zelfbestuur,
zullen de volgend duizend jaren van Gods regering dienen om
een ultiem contrast weer te geven dat de mens in staat zal stellen
om met meer gemak toe te geven dat Gods wegen perfect
(volmaakt) zijn. Zoals dag en nacht van elkaar verschillen, zo
verschillen de egoïstische wegen van de mens met die van God.
De Grote Opstanding
Na de duizendjarige regering van Jezus Christus samen met de
144.000 God-wezens, zal het zevenduizendjarige plan van God
afgerond worden. De aan de mens toebedeelde tijd om de aarde
te bevolken zal teneinde lopen. Dan zal er iets ontzagwekkends
gebeuren. De mensheid is altijd blind en onwetend geweest over
deze grote fase in Gods plan.
Allen die ooit geleefd hebben en gestorven zijn, zullen weer tot
fysiek leven opgewekt worden. Er zal geen menselijke
voortplanting meer bestaan, maar het zal een honderdjarige
periode zijn waarin de mens zal kunnen leven en beoordeeld
worden naar Gods levenswijze. Iedereen zal over God leren en
geregeerd worden door dezelfde regering van de voorgaande
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duizend jaren onder Jezus Christus. Er zal slechts één godsdienst
op aarde zijn; er zal maar één regering zijn.
Elke baby die na de geboorte stierf en elk kind dat ooit stierf
zal opgewekt worden en een vol leven leiden. Allen die opgewekt
worden zullen de grote Eeuwige God en Zijn regerende Famillie
kennen. In die tijd zal God werken om de mensheid te redden en
hen allen eeuwig leven in Zijn Familie aan te bieden. Het
traditionele Christendom leert dat God steeds wanhopig
geprobeerd heeft om de wereld te redden. Neen, dat heeft Hij
niet! Nu is niet de tijd dat het oordeel en de redding aan de
mensheid worden aangeboden. Het was Gods bedoeling om
alleen de 144.000 heil aan te bieden, zodat zij in Zijn nieuwe
regering aan het einde van 's mensen zelfbestuur zouden kunnen
gaan regeren.
In die grote opstanding zal iedereen terug levend gemaakt
worden in een gezond en gaaf lichaam. Zij die jong waren toen
zij stierven zullen hetzelfde jonge lichaam krijgen (maar dan
gezond en gaaf) als toen zij stierven. Allen die oud waren toen zij
stierven zullen een gezond en gaaf lichaam van middelbare
leeftijd (ongeveer 30 jaar) krijgen. Zij zullen dezelfde
gelaatstrekken en kenmerken hebben als toen zij stierven, of van
middelbare leeftijd waren (maar dan gezond en gaaf). Zij zullen
elkaar herkennen. Ieders herinneringen zullen diezelfde zijn alsof
zij gewoon in slaap gevallen waren en weer wakker gemaakt
werden.
Dit is een beknopte versie van het ontzagwekkende plan dat
God voor de mensheid heeft. Dat plan zal nu gauw volledig aan
de mensheid geopenbaard worden. Er ligt een fantastische wereld
voor ons in het verschiet, maar voordat die tijd aanbreekt, zal de
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mensheid door de ergste tijd van verdrukking heengaan die de
aarde ooit heeft meegemaakt. Gelukkig zal God niet toestaan dat
die tijd langer dan drie en een half jaar duurt.
Wanneer we de volgende 1.100 jaar van Gods plan van redding
ingaan, zal aan de gehele mensheid redding worden aangeboden.
Iedereen zal in de gelegenheid gesteld worden om God te leren
kennen en ook diegenen in Zijn Familie, die dan over de aarde
zullen regeren. Tijdens de voorbije 6.000 jaar werden slechts
144.000 mensen van de rest vaan de mensheid afgescheiden om
door God persoonlijk opgeleid te worden, zodat Hij hen kon
kneden en vormen zodat zij met Jezus Christus in Zijn
Koninkrijk zouden kunnen regeren. De 144.000 zullen, precies
zoals Jezus Christus, geen tweede keer in een fysiek lichaam
moeten leven. Op de dag dat Jezus Christus naar deze aarde
terugkeert zullen de 144.000 opgewekt worden en eeuwig leven
ontvangen in geestelijke lichamen. Dit zal de eerste grote
opstanding zijn. Dit is het onderwerp aan het einde van het boek
Openbaring, dat zovelen die het gelezen hebben verward heeft:
Sprekend over de 144.000 staat daar:
"En ik zag tronen, en zij [de 144.000] zetten zich daarop, en het
oordeel werd hun gegeven...en zij werden weder levend en
heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. De
overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend
jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding [sprekende
van de 144.000]. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste
opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij
zullen priesters van God en van Jezus Christus zijn, en zullen met
Hem als koningen heersen die duizend jaren." (Openbaring
20:4-6)
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De 144.000 zullen in de eerste opstanding zijn. Zij zullen met
Jezus Christus regeren. De dood zal geen macht meer over hen
hebben, omdat zij opgewekt zijn tot onsterfelijk leven, als
geestelijke wezens - als Goden in de God Familie.
Een tweede dood is alleen mogelijk voor zij die een tweede
maal tot fysiek leven opgewekt worden. Zij zullen de enige
mensen zijn die een tweede keer kunnen sterven. Het zal in de
laatste honderd jaar zijn dat allen, die ooit gestorven zijn,
opnieuw tot fysiek leven worden opgewekt. Ieder van hen zal in
die tijd de mogelijkheid krijgen om voor Gods weg te kiezen en
ernaar te leven. Zij die deze levenswijze kiezen zullen daar naar
leven en hun vleselijke menselijke (egoïstische) natuur moeten
overwinnen. Zij zullen dezelfde mogelijkheid hebben als de
144.000. Zij zullen opgewekt (veranderd) worden tot onsterfelijk
geestelijk leven, als leden van Gods Familie in het Koninkrijk
van God - als Goden. Gods verdere plannen daarna, en in de
eeuwigheid, liggen ver boven ons menselijk bevattingsvermogen.
Er is goed nieuws na het lijden onder het menselijk zelfbestuur.
Gelukkig zijn we bijna zover!
De Hamvraag
Dit brengt ons terug bij het begin van dit hoofdstuk. Nu we weten
dat deze wereld op het punt staat om een tijd van enorme
wereldwijde vernietiging in te gaan, waarbij miljarden de dood
zullen vinden, is de grote vraag 'Waarom?'. Waarom laat God dit
toe? Waarom moet zoiets vreselijks gebeuren? Waarom voorkomt
God dit niet?
Eenvoudig gezegd: 'De mensheid wil Gods weg niet.' De
mensen moeten leren wat er voortkomt uit hun eigen egoïstische
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wegen. De mens heeft God altijd verworpen, behalve die
enkelingen (de 144.000) uit alle tijden, die God specifiek
geroepen, bekeerd en persoonlijk gekneed en gevormd heeft, om
bij de eersten te zijn die Zijn Koninkrijk binnentreden. Dat is een
unieke groep mannen en vrouwen. Zij hebben een veel grotere
strijd gestreden dan zij die in de toekomst nog zullen moeten
strijden, omdat zij hun strijd gestreden hebben tijdens de tijd van
zelfbestuur van de mens. De 144.000 die gevochten en
overwonnen hebben, hebben het pad geëffend voor allen die na
hen komen. De rest van de mensheid zal het tijdens de volgende
1.100 jaar veel makkelijker hebben. Tijdens de voorbije zes
millenia hebben Gods mensen grote verdrukking ondergaan door
de rest van de hen omringende wereld, terwijl zij vochten tegen
hun eigen menselijke natuur teneinde Goddelijk karakter te
ontwikkelen.
De wereld zal Jezus Christus zeer dankbaar zijn voor alles wat
Hij doorstaan heeft om hun Paschaoffer, hun Hoge Priester en
Koning te worden. Men zal ook dankbaar zijn voor de
getrouwheid van de 144.000, die geholpen hebben om het pad
voor hun te effenen zodat zij makkelijker deel van Gods Familie
kunnen worden.
Jawel, de mens heeft consequent Gods weg verworpen.
Mensen hebben Zijn profeten en dienaren afgewezen en
verworpen, omdat zij de boodschap die zij brachten haatten. Dit
gedrag is gedurende zes millenia consequent geweest! Mensen
willen dat God hun een andere weg geeft, eentje die hun meer
bevalt en meer naar hun zin is. Maar zo werkt het nu eenmaal
niet! Alleen Gods weg werkt. Alle andere falen.
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Het zal moeilijk zijn voor mensen om te beginnen te begrijpen
(geloven) dat hun natuur opstandig is tegen de waarheid van God
- tegen Gods wegen - tegen God! Dat zal vooral het geval zijn
voor diegenen die zichzelf als 'religieus' beschouwen (die
geloven dat zij God reeds kennen). De mens is in werkelijkheid
ongelooflijk weerspannig tegen God. Onze natuur is zo van
hoogmoed en egoïsme vervuld dat er heel wat voor nodig is om
ons op de knieën te brengen - tot nederigheid - voor onze
Schepper.
Ik ben Gods eindtijdprofeet, degene die in deze eindtijd door
de Almachtige God tot de gehele mensheid is gezonden. Toch
zullen de mensen niet luisteren en zich tot God keren alleen maar
omdat ik dit boek geschreven heb. Mensen hebben nooit naar
Gods profeten geluisterd. Zij zijn niet veranderd zelfs al kregen
zij het woord van God te horen. Het is een eeuwenoud verhaal!
God heeft mij de woorden die in dit boek geschreven staan
gegeven, maar de mensen zullen ze niet graag ontvangen. Zij
zullen zich tegen Gods waarheid verzetten vanwege hun koppige,
hoogmoedige trots. Het gevolg hiervan zal zijn dat zij zullen
moeten lijden totdat zij uiteindelijk vernederd zullen zijn (als ze
zich tenminste laten vernederen). Zo is het 6.000 jaar lang
geweest. Omwille van haar natuur moet de mensheid lijden
teneinde de ultieme les voor de mensheid te leren - wij zijn niet
in staat om onszelf te regeren. Gezien de technologische
vooruitgang van vandaag, zou het niet lang duren voordat de
mensheid, net als Lucifer, Gods schepping zou vernietigen als
God nu niet tussenbeide zou komen.
God is niet verantwoordelijk voor het gruwelijke kwaad dat we
in de wereld van vandaag zien. Indien God ons de technologie
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niet onthouden had, dan zouden we onszelf al lang geleden
vernietigd hebben, samen met alle andere levensvormen op
aarde. We zijn zo koppig en vervuld van hoogmoed, dat God ons
deze waarheid voor onszelf moet laten bewijzen, omdat we Gods
woord in deze zaak niet willen aannemen.
De mensheid is zelf verantwoordelijk voor de verwoestingen
die over de wereld gaan komen, beginnende bij de opening van
het Zevende Zegel wanneer de Zeven Trompetten weerklinken.
Aan het einde van die drie en een half-jarige periode, op de
allerlaatste dag, zal God ingrijpen om de waanzin van de mens
een halt toe te roepen, en een einde te maken aan het
zelfvernietigende zelfbestuur van de mens. Op die allerlaatste dag
zal God de twee grote legers vernietigen, die de aarde dan aan het
vernietigen zijn.
Een zeer genadige en liefdevolle God zal een einde maken aan
de zelfvernietiging van de mens. En niet alleen dat, maar God zal
ook de geestenwereld ertoe bewegen om hieraan mee te werken,
zodat de grote verdrukking exact tot drie en een half jaar beperkt
blijft. God zal zelf de natuurlijk loop der gebeurtenissen
versnellen, die anders over veel meer jaren van menselijk leed en
pijniging, die de mensheid over zichzelf zou brengen, zouden
aanslepen.
Ja, God zou dit alles kunnen voorkomen, maar dan zou de
mensheid er niets van leren! Erger nog, de mens zou zich tegen
Gods nieuwe regering verzetten.
Het kan zijn dat u nu niets van dit alles gelooft, maar u zult het
allemaal wel gaan geloven. Het kan zijn dat u op een bepaald
punt tijdens de grote verdrukking gaat geloven, wanneer u de
waarheid in dit boek voor uw ogen voltrokken ziet worden. Maar
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de meeste mensen zullen echter weigeren om de waarheid onder
ogen te zien (toegevend aan hun sterke egoïstische trots) en
zullen sterven tijdens deze grote verdrukking. Zij zullen tijdens
de laatste honderd jaar opgewekt worden, wanneer hun nogmaals
de kans gegeven zal worden om de waarheid te ontvangen. Tegen
die tijd zal het moeilijk zijn om de waarheid te ontkennen, omdat
de mensen dan een prachtige nieuwe wereld zullen zien onder
Gods regering. Jammer genoeg is de menselijke hoogmoed veel
groter dan u zich kunt voorstellen.
De gruwel van deze komende eindtijd verdrukking zal echter
nodig zijn, om de mensen tot het punt te brengen waar zij
uiteindelijk hun eigen wegen onder ogen zullen gaan zien, en
bereid zullen zijn om eerlijk en oprecht Gods wegen te
overwegen.
Het procédé waardoor de mensheid eeuwig leven in Gods
Familie wordt aangeboden is niet makkelijk. Een zéér genadige
en liefdevolle God heeft véél geduld gehad met de mensheid, om
ons tot de tijd te brengen die nu vlak voor ons ligt - de tijd van
Zijn rechtvaardige regering op aarde.

Hoofdstuk 7

HET MYSTERIE VAN GOD
GEOPENBAARD

Over de titel van dit hoofdstuk zullen velen zich afvragen: 'Welk
mysterie'? Afhankelijk van uw religieuze achtergrond zult u
misschien niet geloven dat er enig mysterie omtrent God bestaat.
U gelooft misschien zelfs dat u God kent.
De godsdiensten van de wereld houden er verschillende ideeën
over God op na. Zelfs de verschillende groeperingen binnen het
traditionele Christendom (beleidend of niet-beleidend) hebben
verschillende opvattingen over God. Dat wordt overduidelijk
wanneer u bedenkt dat ieder van hen gelooft dat hun God iets
anders aan de mensheid onderwijst dan alle anderen. En elk van
hen gelooft, zoals we reeds gezegd hebben, dat zij alleen het bij
het rechte eind hebben.
Maar dat is niet zo! God is niet verdeeld! Er is slechts één
ware God voor de gehele mensheid, en Hij leert de mensheid de
enige weg, de enige waarheid en het enige geloof.
In dit hoofdstuk zal ik u vertellen over de ene ware God - de
God van Abraham. Velen van u geloven dat zij Hem reeds
kennen. Maar U kent Hem niet - niet zoals u Hem nu zult leren
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kennen! Ik persoonlijk hoop dat eenieder die dit leest de moed
heeft om dit hoofdstuk tot het einde uit te lezen, alvorens een
oordeel te vellen. Of u dat wat u hier leest gelooft of niet bepaalt
in belangrijke mate of u al dan niet de kans zult hebben om
verder te leven in de nieuwe milleniale periode die op het punt
staat op aarde ingeleid te worden.
Het is mijn plicht om u er, nogmaals, op te wijzen dat datgene
wat in dit boek geschreven staat niet mijn eigen opinies, ideeën
of vooroordelen zijn, maar dat deze van de Almachtige God zelf
komt. Voorts is het mijn taak om te herhalen dat ik een
eindtijdprofeet van de God van Abraham ben en één van Zijn
twee geprofeteerde eindtijdgetuigen. U bent niet gewend om dit
soort dingen te horen te krijgen, omdat God reeds meer dan
tweeduizend jaar geen profeet naar de mensheid gestuurd heeft
en God heeft nog nooit een profeet gezonden die de gehele
mensheid moest toespreken zoals ik het nu moet doen.
Iedere godsdienst op aarde is afgeweken! Gedurende de laatste
paar honderd jaar is de mensheid steeds verder afgedwaald van
de waarheid over God.
Het gehele Joodse geloof heeft het mis! Zij kennen de God van
Abraham niet.
De gehele Islam heeft het mis! Zij kennen de God van
Abraham niet.
Het gehele Christendom heeft het mis! Zij kennen de God van
Abraham niet.
De enige uitzondering is Gods ware Kerk. Zoals God voor de
eindtijd voorspeld had, vond er een grote apostase (afvalligheid)
plaats in Zijn ware Kerk, en als gevolg hiervan verwijderde God
de Kerk uit Zijn nabijheid vanwege haar ongehoorzaamheid.
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Maar God heeft van allen die verstrooid werden een overblijfsel
weer wakker gemaakt, precies zoals Hij gezegd had dat Hij zou
doen, en heeft hen terug in een oprechte relatie met Hem
gebracht. Alle anderen die verstrooid werden, hebben zich
inmiddels opnieuw georganiseerd in wel meer dan vijfhonderd
verschillende groeperingen. Zij zijn geestelijk in slaap gevallen,
hebben de waarheid volledig de rug toegekeerd (apostase). Zij
hebben niet langer een zuivere relatie met God. Het grootste deel
van wat in dit hoofdstuk aan bod zal komen betreffende God is
hun onbekend, omdat God deze kennis heeft voorbehouden om
door Zijn eindtijdprofeet geopenbaard te worden - door mij. God
heeft dit zo gedaan als een teken om te laten zien door wie hij
werkt als één van Zijn twee eindtijdgetuigen. Deze kennis is
voorbehouden aan hen die alsnog door God geroepen zullen zijn,
die zich zullen bekeren van hun fouten en een deel van het
overblijfsel zullen zijn om zo verder te leven in de milleniale
periode als één van de 144.000 of als één van hen die zullen
voortleven in Gods Kerk - het Lichaam van Christus.
De Grote Misleiding
Tijdens de voorbije 6.000 jaar lag het niet in Gods bedoeling om
Zichzelf aan de wereld te openbaren. Maar gedurende de
volgende 1.000 jaar is God van plan Zichzelf op grootse wijze te
openbaren aan de gehele mensheid. Dat proces is is nu reeds in
gang gezet, in de bladzijden van dit boek.
In den beginne openbaarde God Zichzelf aan Adam en Eva. Zij
verwierpen de kennis van God, en daarmee ook God zelf, toen zij
zichzelf het recht toeëigenden om te bepalen wat goed en kwaad
was. Zij verwierpen Gods gezag en stelden zichzelf aan als
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autoriteit om te bepalen wat de beste manier van leven was.
Zoals we reeds besproken hebben heeft iedereen sindsdien
datzelfde pad bewandeld, door voor zichzelf te beslissen wat het
beste is. Dat is de weg van hoogmoed. Iedereen bezit diezelfde
geest die in Adam en Eva was, oordelende voor zichzelf wat zij
willen geloven, maar altijd weerstand biedend aan Gods
waarheid.
God wist wat Adam en Eva zouden doen, net zoals Hij wist dat
de hele mensheid hetzelfde zou doen. Van in het begin tot nu toe,
begon God mensen te roepen uit de wereld [uit de wegen van de
mens], teneinde Zichzelf en Zijn enige ware weg aan hen te
openbaren. God deed dit op individuele basis, één voor één.
Indien u niet alle voorgaande hoofdstukken gelezen heeft, zult u
niet in staat zijn om alles te begrijpen wat in dit hoofdstuk
geopenbaard wordt.
Nogmaals, u dient goed te begrijpen dat de meest
fundamentele kennis over God is, dat God een heel specifiek plan
voor de mensheid heeft, waardoor Hij aan iedereen eeuwige
redding zal aanbieden - volgens Zijn perfecte timing. Een deel
van deze kennis is dat Gods plan ook inhoud dat Hij de mens zijn
eigen wegen zou laten volgen gedurende de eerste 6.000 jaar op
aarde. De mensheid zou zichzelf mogen regeren en zou vrij zijn
om haar eigen wegen te mogen kiezen en vanwege de egoïstische
natuur van de mens zouden zij altijd Gods ware weg verwerpen.
De enige uitzondering op deze regel, tijdens de voorbije zes
millennia, zijn zij die door God uit de wereld geroepen werden.
God riep en trainde hen zodat zij deel zouden gaan uitmaken van
Zijn bestuur, tijdens de 1.000-jarige regering van Zijn Koninkrijk
op aarde.
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Dit is absolute basiskennis en tevens het middelpunt van Gods
algehele plan en doel voor het bestaan van de mensheid. Daarom
is ook de zevendedags Sabbat van God zó belangrijk voor de
mens. De zevendaagse week is een constant teken van Gods
volledige plan voor de mensheid. De eerste zes dagen (de eerste
6.000 jaar) werden aan de mens gegeven om daarin te werken en
zijn eigen wegen na te volgen, maar de zevende dag is van God.
Het is Zijn tijd om Zijn wegen te onderwijzen aan de mens en om
Zichzelf aan de mens te openbaren. De zevendedags Sabbat
beeldt de daaropvolgende 1.000 jaar uit, wanneer Gods regering
op aarde zal komen bij de wederkomst van Jezus Christus als
Koning der Koningen. Door het verlies van deze basiskennis en
door de ongehoorzaamheid van de mensen aan Gods
Sabbatsgebod, heeft de mensheid er ook geen idee van in welke
tijden we nu leven. Dat is de hoofdreden waarom de mens
onwetend is over het feit dat Gods Koninkrijk op het punt staat
om op aarde gevestigd te worden.
God wist dat Adam en Eva, evenals de gehele mensheid, Zijn
ware wegen zouden verwerpen. Tijdens de eerste vierduizend jaar
bleef de mens onwetend over wie God werkelijk is. God
openbaarde Zichzelf wel aan diegenen die Hij uit de wereld riep,
maar zelfs aan hen die God riep, openbaarde God Zichzelf
geleidelijk. Abel, Noach en anderen van de eerste profeten van
God, kenden God niet zo goed als Abraham. God openbaarde
Zichzelf in grotere mate aan Abraham dan Hij Zich aan die
andere rechtvaardige mannen die voor hem leefden openbaarde.
En toen God Mozes riep, openbaarde Hij zich nog meer dan aan
Abraham. God bleef meer en meer over Zichzelf, Zijn plan en
Zijn doel openbaren door middel van de profeten. Hoe meer de
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6.000 jaar die aan de mens toebedeeld waren vorderden, hoe
meer God Zichzelf bleef openbaren. Maar, de wereld begreep
deze waarheid niet, noch kon zij haar ontvangen. Alleen zij die
door God uit de wereld geroepen werden konden het begrijpen.
De wereld bleef sinds de tijd van Adam en Eva afgesneden van
God. De 144.000 werden allen uit deze wereld geroepen, en
kregen de kans om een ware relatie met God op te bouwen, en
zodoende ook de kans om Hem en Zijn wegen te leren kennen.
Toen, nadat er vierduizend jaar verstreken waren, kwam Jezus
Christus naar deze aarde om Zijn Vader aan de gehele mensheid
te openbaren. Maar de wereld aanvaardde deze openbaring niet,
zoals God reeds lang van te voren wist. God zond Jezus Christus
niet tot de gehele wereld, maar slechts tot de stam van Juda - het
Joodse volk. Er waren nog tien andere stammen van Israël die
enkele honderden jaren daarvoor over heel Europa verstrooid
waren. Zij waren niet van de stam van Juda. Dit zal later van
belang blijken, om het verhaal beter te begrijpen.
Juda verwierp de woorden van Jezus Christus. Zij wilden de
waarheid over wie God is niet aannemen. Zij meenden God reeds
te kenden aan de hand van hun eigen interpretaties van de verzen
van het Oude Testament. Jaar na jaar vierden de Joodse mensen
het Pascha omdat zij zich herinnerden hoe God hen uit Egypte
geleid had naar het beloofde land. Zij begrepen niet dat het
Pascha iets veel groters uitbeeldde dan de bevrijding uit een
fysieke natie, waar zijn gevangen gehouden werden. Het Pascha
geeft een beeld van het Lam Gods dat als Pascha offer voor de
mens geofferd zou moeten worden om de mens te kunnen
bevrijden uit zijn geestelijke slavernij - uit de zonde. Juda kon de
betekenis van het Pascha slechts op fysiek vlak begrijpen als een
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deel van hun geschiedenis, maar zij konden het Pascha niet op
geestelijk niveau zien, als een deel van Gods grotere plan voor de
gehele mensheid.
Juda verwierp de ware kennis van God. Zij hadden deze reeds
lang voordat Jezus Christus uit de stam Juda geboren werd
verloren. Het is een ongelooflijke paradox, dat de Joden precies
Hem verwierpen die door God tot hen gezonden werd - Zijn
eigen Zoon, die ook hun Pascha was.
Na de dood van Jezus Christus, begon één van de grootste
misleidingen die Satan ooit aan de mensheid opgedrongen heeft,
aan het licht te komen. Satan heeft God altijd bestreden en
tegengewerkt. Hij is altijd bezig geweest met de mensheid te
misleiden. Een van zijn grootste misleidingen begon vorm te
krijgen in het midden van de eerste eeuw na Christus.
De apostelen begonnen de mensen in heel Judea over God de
Vader en Jezus Christus te onderwijzen. Iedereen verwierp deze
boodschap, behalve enkelen die God uit de wereld begon te
roepen om hen op te leiden voor Zijn toekomstige regering. De
apostel Paulus werd door God geroepen om naar de niet Joodse
volkeren te gaan. Hij reisde naar Noord/Noord-West Europa en
ook daar verwierpen de mensen zijn boodschap, behalve die
enkelingen die God uit de wereld riep.
Het was te dien tijde dat een man, genaamd Simon Magus, ten
tonele verscheen:
"En een man met name Simon, was reeds voor deze tijd in de stad
bezig met toverij, waardoor hij het volk van Samaria verbijsterde,
e n h i j b e w e e rd e v a n z i c h z e l f d a t h i j i e t s g ro o t s
was." (Handelingen 8:9)
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Simon Magus was een intellectueel getalenteerd man die zich
inbeelde dat hij een soort priester en profeet was, die bedreven
was in de astrologie en de mystiek. Hij werd door velen aanzien
als een wijs man, een profeet en een priester. Vele mensen
sloegen Simon Magus hoog aan, en volgden hem in al wat hij zei,
omdat zij geloofden dat hij van God was.
Sommige van diezelfde mensen in Samaria hoorden ook
Filippus' onderwijs over Jezus Christus en zij geloofden wat hij
predikte over het Koninkrijk van God, en lieten zich dopen.
Simon geloofde veel van wat Filippus predikte. Hij volgde
Filippus en was getuige van vele tekenen en mirakels die hij
deed. Dit alles fascineerde Simon Magus. Toen Simon zag hoe
Petrus en Johannes de handen oplegden bij hen die gedoopt
waren en was hij getuige van hoe deze mensen de kracht van de
Heilige Geest van God ontvingen. Simon wilde diezelfde kracht
en bood de discipelen geld aan om hem ook de handen op te
leggen; maar Petrus tuchtigde hem, omdat Simon Magus niets
begrepen had van wat hij gezien had, van wat God in Zijn Kerk
aan het doen was. Simon wou gewoon diezelfde kracht hebben,
om ook zoals Petrus en Johannes te kunnen zijn. Maar hij wou de
waarheid niet, die de discipelen onderwezen.
Vanaf die tijd gaf Simon Magus zijn pogingen op om positie te
verwerven onder de discipelen. In plaats daarvan legde hij zich
toe op het vergroten van zijn invloed op mensen, precies zoals hij
het daarvoor gedaan had, door middel van mystiek en listige
misleiding. Hij deed dat om aanvaard te worden als een groot
leraar die speciale krachten van God ontvangen had, net zoals de
discipelen.
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Twee Takken van het Christendom
Simon Magus werd de vader van één van de grootste
misleidingen ooit, die aan de mensheid werden opgedrongen. Hij
begon met een vervalsing op te richten van datgene wat hij de
discipelen zag doen. Teneinde zijn nieuwe streven naar
grootsheid te verwezenlijken, ging hij zelfs zover dat hij zichzelf
de naam van de hoofdapostel voor het Joodse volk toeëigende Simon Petrus. Terwijl de discipelen een Kerk aan het vestigen
waren, ging hij door met zijn leugenachtige werk door zijn eigen
'Christelijke' religie op te richten en een andere valse kerk te
stichten.
Hij begon zijn eigen ideeën en zijn oude geloof te vermengen
met datgene waar hij getuige van geweest was en wat hij geleerd
had van Petrus, Johannes en Filippus. Vanaf dat tijdstip verscheen
er een vervalsing van de ware Kerk ten tonele. Twee takken die
zichzelf beiden Christelijk noemden, begonnen te groeien. Een
zou altijd klein zijn, en zou altijd verworpen worden door de
wereld. Die kleine Kerk was de goede tak, omdat zij van God
was en door Zijn grote kracht onderhouden werd. Het is de ware
Kerk van God.
De andere tak was een vervalsing, en werd doordrenkt van
heidense rituelen en leringen. Zij werd opgericht door Simon
(Petrus) Magus en groeide en bloeide en werd steeds groter en
kreeg meer bekendheid in de wereld. Gods Kerk is nooit groot
geweest; zij heeft nooit erkenning van de wereld gekregen. Velen
zullen de kennis die nu gegeven wordt over die vervalste tak van
het Christendom haten, omdat de mens zich verzet tegen de
waarheid van God en tracht vast te houden aan haar eigen valse
wegen. Het maakt echter niet uit wie hierover boos wordt of wie
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haat wat hier geschreven staat. Zij die zo'n houding aannemen
zullen het zeer moeilijk krijgen in de luttele jaren die ons resten
voor de wederkomst van Jezus Christus. God is niet bekommerd
om de jammerende, geïrriteerde en opgeblazen ego's van zij die
Hem weerstaan, en volharden in het navolgen van hun eigen
koppige geloof in een vals Christendom. Het gehele valse
Christendom staat op het punt om weggevaagd te worden!
De nieuwe kerk van Simon (Petrus) Magus noemde zichzelf
Christelijk. Het traditionele Christendom van heden ten dage is
ontsprongen aan die grote valse kerk.
De ware Kerk van God heeft altijd voortbestaan sinds haar
oprichting in 31 na Christus. Haar hoofdapostelen waren Petrus
en Paulus. Petrus ging over dat deel van de Kerk dat tot het
Joodse volk gezonden werd, en Paulus ging over het andere deel
dat tot de heidenen gezonden werd. De Kerk van God is nooit
groot geweest. Het lag nooit in Gods bedoeling dat zij groot zou
zijn, omdat het niet de tijd was om aan de gehele wereld redding
aan te bieden. Alleen zij die uit de wereld geroepen werden, en
die opgeleid werden om deel te worden van Gods toekomstige
regering (bij de 144.000), waren deel van Gods Kerk.
Maar de kerk die begon te groeien en steeds groter werd, was
die kerk die door Simon (Petrus) Magus opgericht werd. Hij
maakte zijn vervalsing van het Christendom aantrekkelijk voor
door verschillende ware geloofsovertuigingen die hij van de
discipelen gehoord had, te vermengen met de valse leringen van
andere religies in de wereld rondom hem. Het was bijzonder sluw
van Simon, en van zijn opvolgers, om een charismatische
godsdienst te ontwerpen die een grote invloed zou uitoefenen,
door in te spelen op de angsten en de bijgelovigheid van de mens.
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De menselijke natuur wil niet dat Gods autoriteit over haar
heerst. De menselijke natuur houdt er van om een god te vereren
die haar meer ligt, die zij zelf onworpen heeft, met haar eigen
regeringsstructuur en gezag, en met de macht om zelf doctrines te
kunnen maken of verwerpen, en het gezag om te bepalen wie
haar ideeën en visies aan anderen mag overbrengen.
Simon Magus trok op die manier mensen aan tot zijn nieuw
opgerichte religie. Op dit punt gekomen zou het goed zijn om een
aantal van de methodes onder de loupe te nemen die Simon
Magus en zijn opvolgers gebruikten om een vervalsing van de
ware Kerk van God te maken.
God gebied de mens om Hem op de zevendedags Sabbat te
vereren. Maar in Simon Magus' tijd hadden de mensen hun
afgoden, en het meest populaire geloof toentertijd betrof de
verschillende vormen van aanbidding van een zgn. zonnegod. Dé
dag bij uitstek voor die erediensten was op de eerste dag van de
week - Zondag. Zo kwam de eerste dag van de week ook aan
haar naam.
Er waren verschillende varianten van de zonnegodaanbidding
in trek bij verschillende vreemde volkeren. In het prille begin van
deze nieuwe religie adopteerden Simon en zijn opvolgers
verschillende aspecten van deze verscheidene religies en voegde
deze allen samen tot één die zij het Christendom noemde. In
plaats van het zevendedagsgebod van God te gehoorzamen,
adopteerde deze nieuwe valse kerk de Zondagsdienst.
De priesters van de heidense godsdiensten waren er verzot op
om bewondering te genieten van anderen, en zij hielden ervan om
religieuze en politieke macht uit te oefenen over het volk.
Mensen werden in grote getale aangetrokken tot de pracht en
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praal van hun ceremonies. Zij werden aangetrokken door de
fonkelende weelde die ten toon gespreid werd in de gebouwen,
de ceremonies en de gewaden van de priesters. Deze nieuwe kerk
volgde diezelfde praktijken na, terwijl de ware Kerk van God
zulks niet deed!
Men behoorde aan de profeten en de ministers van God het
nodige respect te betuigen voor de positie die God hun gegeven
had, maar nooit was er sprake van het uiterlijke vertoon van
superioriteit of van grootse en schitterende ceremonies, noch
droegen zij enige religieuze titel. De profeten en dienaren van
Gods ware Kerk moesten dienen in nederigheid van geest, zonder
ooit enige vorm van verering van anderen te ontvangen. Maar
deze nieuwe valse kerk was ongehoorzaam aan de woorden van
Jezus Christus, en matigde zichzelf religieuze titels toe en genoot
zichtbaar van de verering van het volk.
Dit zijn enige van de zaken die Jezus Christus veroordeelde in
de Joodse leraars. Gods vertegenwoordigers behoorden niet zoals
hen te zijn.
"Al hun werken [de Joodse religieuze leraren] doen zij om in het
oog te lopen bij de mensen, want zij maken hun gebedsriemen
breed [het gewaad dat hier vermeld wordt, werd gedragen om
hun vurige verlangen (meer dan dat van anderen) om aan Gods
wet herinnerd te worden uit te dragen en zij wilden gezien
worden als meer rechtvaardig dan anderen] en hun kwasten groot
[een poging om hun gewaden er anders dan anderen te doen
uitzien - om er religieus uit te zien] zij houden van de eerste
plaats bij de maaltijden [hun motivatie was om door anderen als
belangrijk gezien te worden] en van de erezetels in de synagogen
[zij hunkerden naar macht en autoriteit over anderen] en van de
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begroetingen op de markten en om door de mensen rabbi
genoemd te worden. Gij zult u niet rabbi laten noemen [als
religieuze titel]; want één is uw Meester [religieuze titel] de
Christus, en gij zijt allen broeders. En gij zult op aarde niemand
uw vader noemen [als een religieuze titel], want één is uw Vader,
Hij die in de hemelen is. Laat u ook geen leideslieden noemen,
wan één is uw Leidsman, de Christus. Maar wie de grootste
onder u is, zal uw dienaar zijn [Gods profeten en dienaren
moeten niet gediend worden, maar moet juist anderen dienen]. Al
wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden en al wie zichzelf
zal vernederen, zal verhoogd worden." (Mattheus 23:5-12)
Deze vervalsing van het Christendom adopteerde de praktijken
van de valse priesters van de heidense religies, alsook van de
Joodse leraren. Zij adopteerden niet de religieuze titel 'Rabbi',
omdat die volledig Joods van origine was. In plaats daarvan
deelden zij zichzelf gaandeweg titels als Vader, Eerwaarde en
Pastoor toe. De hoogste titel in deze nieuwe religie behoorde toe
aan de ene die onder hen allen voorrang genoot, die titel was
Paus (Vader van alle Vaders).
Gods dienaren gebruiken geen religieuze titels die aan God
toebehoren. Zij hebben wel een taakomschrijving die hun
specifieke taak voor God beschrijft. Er zijn apostelen, profeten,
evangelisten, ouderlingen etc. ..., maar deze omschrijvingen
worden nooit als religieuze titel of als een persoonlijke
begroeting
gebruikt (als een aanspreektitel of teken van
erkenning die men van anderen ontvangt).
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Andere Misleidingen
Er zijn slechts twee takken die bekend staan als Christelijk en die
in de eerste eeuw na Christus gegrondvest werden. Een daarvan
is de ware Kerk van God die altijd de identiteit heeft voortbestaan
sinds haar oprichting in 31 na Christus. Deze Kerk heeft altijd de
naam behouden waar zij aan toebehoort - God. De andere kerk is
de Katholieke Kerk. Geen enkele andere kerk gaat terug tot in de
eerste eeuw. Alle andere kerken zijn ofwel afgesplitst van de
ware Kerk van God nadat zij de waarheid verlieten, of zijn
afgesplinterd van de Katholieke Kerk (of van nog een andere
splintergroep) om hun eigen organisatie op te richten. Enkele van
die kerken zijn: de Lutherse Kerk, de Anglicaanse Kerk, de
Baptisten, de Methodisten etc... Bovendien werd zelfs de
vroegste van deze kerkorganisaties niet voor de zestiende eeuw
ná Christus gevormd. Het duurde dus bijna 1500 jaar voordat er
nog een andere groepering de kop opstak die zichzelf Christelijk
noemde.
De lijst van valse leringen is veel te lang om hier en nu te
behandelen. Daar zou een ander boek voor nodig zijn. De
verschillende leringen die uit de heidense religies overgenomen
werden en die gemengd werden tot een schijn-Christendom zijn
legio. Sommige van de heidense leringen in verband met de
verering van een zonnegod, gingen over de geboorte van een
zoon uit een maagdelijke moeder. Satan kende Gods plan voor
een toekomstige Zoon, en maakte er reeds lang voor de tijd van
Jezus Christus een vervalsing van. Reeds eeuwen voordat Jezus
Christus geboren werd bestonden er beelden van 'moeder met
kind' die aanbeden werden door de heidenen. Beelden en andere
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religieuze relikwieën hebben inderdaad altijd een deel uitgemaakt
van de heidense afgodendienst.
Een onderdeel van het grote religieuze feest ter ere van de
geboorte van een zoon van de zonnegod, was de viering van de
zonnewende rond de periode eind December - begin Januari.
Daardoor was het niet moeilijk om een draai aan deze heidense
leer te geven, en te zeggen dat dit de tijd van Jezus' geboorte was,
en zodoende deze twee religies als het ware te laten
samensmelten. Desalniettemin zullen vrijwel alle
'bijbelgeleerden' bevestigen dat Jezus Christus niet in die periode
(dat seizoen) van het jaar geboren werd, maar eerder rond
September. Sommige mensen zullen geschokeerd zijn en zeggen:
'Wat doet het ertoe, zolang Kerstmis maar ter ere van Jezus
Christus gevierd wordt?!' Het is verkeerd omdat het niet van God
is. Alle religieuze erediensten moeten exact gehouden worden
zoals God het gebied. Voorts gebied God ons dat we niets
mogen toevoegen aan Zijn geboden, noch mogen we ervan
afdoen. Hét probleem dat sinds Adam en Eva op aarde bestaat, is
dat wij de dingen op onze manier doen in plaats van op Gods
manier, en het is precies dát wat God nu op aarde gaat
rechtzetten.
Een andere grote misleiding betreft een doctrine die haar
oorsprong vindt in de valse leer van Pasen. Dit onderwerp zal
dienen als een introductie tot de verdere inhoud in de rest van dit
hoofdstuk, over het mysterie van God dat nu geopenbaard wordt.
Het is nuttig om de grote misleiding die rondom deze doctrine
hangt te doorgronden, zodat u werkelijk kunt gaan zien wat de
waarheid is en wat het traditionele Christendom reeds vele
eeuwen lang gevangen houdt.

226

HET MYSTERIE VAN GOD GEOPENBAARD

Rond 325 na Christus was de Katholieke Kerk zeer sterk
geworden, en had zij een grote religieuze invloed zowel over het
volk als onder de regeringsleiders. Het Concilie van Nicea werd
door de Katholieke Kerk georganiseerd om een aantal
basisdoctrines van hun kerk vast te leggen, die een grote invloed
zouden uitoefenen over iedereen die dezelfde valse koers zou
volgen; zelfs over haar latere splinterorganisaties.
In die tijd was de ware Kerk van God nog steeds klein, en
werd zij gehaat door de Katholieke Kerk. Tot dan en sinds die tijd
is die grote valse kerk de hoofdzakelijke vervolger van Gods
Kerk geweest, en is zij verantwoordelijk geweest voor de
slachting van velen van Gods mensen.
Het kan zijn dat u deze informatie moeilijk te verteren vindt,
maar u moet deze kennis nu onder ogen zien, anders zult u dit
alsnog bij uw opstanding, na de duizendjarige regering van Jezus
Christus, moeten doen. God speelt geen spelletjes met de wereld.
De mensheid zal God niet langer kunnen negeren, en vrolijk haar
gang kunnen gaan. God maakt een einde aan dit grote valse
systeem! Het zal vernietigd worden, en alle organisaties die haar
geïmmiteerd hebben evenzo!
Lees aandachtig wat God te zeggen heeft over deze grote valse
kerk en allen die voortgekomen zijn uit haar valse leer:
"En één van de zeven engelen die de zeven schalen hadden [Dit is
één van de engelen die één van de schalen draagt van de zeven
laatste plagen die op de dag van Christus' wederkomst zullen
uitgegoten worden.], kwam en sprak met mij, zeggende: Kom hier
en ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer [God gebruikt
deze term om haar grote geestelijke hoererij te omschrijven,
waarmee zij de mensen misleidde en aantrok tot een vals
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religieus systeem dat zichzelf 'van God' noemt.], die zit aan vele
wateren [een beschrijving van macht, politieke invloed en
controle], met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben
[geestelijk], en zij die op de aarde wonen zijn dronken geworden
van de wijn harer hoererij [mensen zijn verleid geworden en
geestelijk dronken gemaakt door haar valse overspelige wegen].
En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. En ik zag
een vrouw [de Katholieke Kerk] zitten op een scharlakenrood
beest, dat vol was van godslasterlijke namen, en het had zeven
koppen en tien horens. En de vrouw was gehuld in purper en
scharlaken en rijk versierd met goud, en edelgesteente en paarlen
[deze kerk heeft altijd grote rijkdommen gehad.], en zij had in
haar hand een gouden beker, vol van de gruwelen en de
onreinheden van haar hoererij. En op haar voorhoofd was een
naam geschreven, een geheimnis: HET GROTE BABYLON,
MOEDER VAN DE HOEREN EN VAN DE GRUWELEN DER
AARDE [de hoeren zijn alle andere kerken die geworteld zijn in
de Katholieke Kerk]. En ik zag de vrouw dronken van het bloed
der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus [zij is
verantwoordelijk voor de dood van vele van Gods mensen]. En ik
verbaasde mij toen ik haar zag, met grote
verbazing." (Openbaring 17:1-6)
Als u het plaatje begint te begrijpen, dan zult u zien dat God
zich nu klaarmaakt om een definitief einde te maken aan deze
grote hoer en al haar hoererende dochters. Heeft iets wat zichzelf
'van God' of 'Christelijk' noemt, ook maar enige draagkracht als
het zich uit ongehoorzaamheid gevormd heeft? Neen!
Vele van de hoererende dochters van de Katholieke Kerk
denken dat zij volledig los staan van haar, maar dat is niet zo. Zij
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begrijpen niet dat hun wortels diep in de Katholieke Kerk
gegrond zijn. Voordat we verder ingaan op het belang van het
Concilie van Nicea, is het eerst nodig dat we een aantal van de
valse leringen beschrijven die afkomstig zijn van de Katholieke
Kerk.
Een aantal van de meest afschuwelijke leringen van de
Katholieke Kerk, die het traditionele Christendom gevangen en
misleid houden, staan centraal in de meeste van deze religieuze
organisaties. Ik zal enkele van deze valse leringen vermelden, en
uitleggen welke waarheid daar tegenover staat.
De zevendedags Sabbat is verdraaid tot een doctrine van
Zondagverering. Tijdens het concilie van Nicea werd het Pascha
vervangen door de viering van Pasen. Kerstmis, Halloween, de
Vasten en de Communie vinden hun wortels in het heidendom, en
zijn geïnstitutionaliseerd ter vervanging van Gods jaarlijkse
Heilige Dagen. De waarheid over een toekomstige
wederopstanding tot fysiek leven in Gods wereld, is vervangen
door ideeën over een onsterfelijke ziel die bij de dood ofwel naar
de hemel of naar de hel gaat (of ergens daar tussenin).
Jezus Christus zei dat het enige teken dat Hij zou achterlaten
om te bewijzen dat Hij was wie Hij beweerde te zijn (de Messias
en het Paschalam voor de mensheid), was dat Hij gedurende drie
dagen en drie nachten dood in het hart van de aarde zou zijn. Hij
stierf laat op woensdagnamiddag en werd vlak voor
zonsondergang van die dag in het hart van de aarde geplaatst.
Exact drie dagen later werd Hij op zaterdag laat in de namiddag
opgewekt, vlak voor zonsondergang. Toen dus de beide Maria's
voor zonsopgang van de volgende dag naar Zijn begraafplaats
kwamen, vertelden de engelen hen dat Hij reeds opgestaan was.
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Maar de Katholieke Kerk heeft onderwezen dat Jezus op 'Goede
Vrijdag' gestorven is en zondagochtend vroeg werd opgewekt.
Beide zijn leugens! Dit zou betekenen dat Jezus Christus niet ons
Pascha offer was, en dat Hij niet de Christus is omdat zij leren dat
Hij maximum twee nachten en één dag in het hart van de aarde
lag.
Nog een andere valse leer die we zullen behandelen in het
onderwerp van het Concilie van Nicea, is dat God een
Drieëenheid is. Men leert dat de heilige geest een apart geestelijk
wezen is. Ook dat is een leugen! De heilige geest is Gods kracht.
De Drieëenheid is een soort van vergeestelijking van de Drie
Musketiers, waarbij men claimt dat de Vader, de heilige geest en
Jezus Christus alle drie afzonderlijke eeuwig levende wezens
zijn, die toch alle drie één zijn. Het is een groot mysterie omdat
er niets van waar is. De ontzagwekkende waarheid over God, die
altijd een compleet mysterie voor de mens is geweest, zal in dit
hoofdstuk volledig geopenbaard worden.
Elke religieuze groepering die vasthoud aan één van deze valse
doctrines, is zélf vals! Zij ontvingen deze valse doctrines van de
Katholieke Kerk. Pasen wordt nergens in de Bijbel vermeld. De
Mis van Christus (Kerstmis) wordt nergens in de geschriften
vermeld. De Drieëenheid wordt nergens in de Bijbel genoemd,
noch enig andere van deze valse doctrines die ik opgesomd heb.
Het zijn fabeltjes van de Katholieke Kerk en God veroordeelt ze
allemaal. God staat klaar om alle valse religies, en allen die daar
koppig aan vasthouden, te vernietigen. Indien u enig verlangen
koestert om verder te leven in de nieuwe wereld die komen gaat,
dan moet u zich bekeren van de valse doctrines die u gekoesterd
hebt.
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Het Concilie van Nicea
In 325 na Christus riep de Katholieke Kerk het Niceaanse
Concilie bijeen. Ik zal eenvoudigweg enkele van de hoofdpunten
aanhalen van deze monumentale gebeurtenis.
Het Pascha was controversieel en de Katholieke Kerk wilde er
vanaf omdat zij zich volledig wilde distantiëren van alles wat
haar associeerde met de ware Kerk van God die getrouw het
jaarlijkse Pascha vierde. Ook omdat zij zich van het Jodendom
wilden distanciëren. De jaarlijkse viering van het Pascha werd
vervangen door de viering van Pasen dat doordrenkt was van
heidense praktijken (eieren, hazen, vruchtbaarheidrituelen,
broodjes in de vorm van een kruis, de verering van de zonnegod
bij zonsopgang, de opstanding van Tammus en de hemelse
koningin Ishtar of Ashtoreth).
God stelde geen heilige plechtigheid in om de opstanding van
Jezus Christus te vieren, maar wel voor Zijn dood in de jaarlijkse
viering van het Pascha. De Katholieke Kerk misbruikte de
Paschaviering zelfs door een wekelijkse 'Communie' in te stellen.
Het eten van een klein stukje ongezuurd brood en het drinken van
een weinig wijn zijn symbolen die door God ingesteld werden als
een gebod voor Zijn Kerk om jaarlijks tijdens een ceremonie die
het Pascha heet, aan deel te nemen. Deze zijn een voorstelling
van het religieuze belang van Christus' gebroken lichaam en van
Zijn bloed dat Hij voor ons vergoten heeft.
De Katholieke Kerk probeerde met de vervanging van het
Pascha door het Pasen om geloofwaardigheid aan de
Zondagsdienst te geven in plaats van de zevendedags Sabbat.
Door Pasen te vieren en te zeggen dat Jezus Christus op een
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zondagochtend bij zonsopgang opgewekt werd, poneerden zij dat
Christus op de zondag vereerd diende te worden. Maar, zoals we
reeds eerder gezegd hebben, Jezus Christus was reeds opgestaan
lang voor het begin van de zondag. Hij werd op de zevende dag
vlak voor zonsondergang opgewekt, nog voor het begin van de
eerste dag van de week. God gaf aan de mensheid de methode om
de dagen te tellen, beginnende bij zonsondergang tot het moment
van zonsondergang over de volgende dag. Ter illustratie, in de
gehele Bijbel wordt de wekelijkse zevendedags Sabbat altijd van
zonsondergang op de zesde dag (vrijdag) tot zonsondergang op
de zevende dag (zaterdag) gehouden. De oude Grieken en
Romeinen gebruikten de methode om een dag van middernacht
tot middernacht te rekenen.
Niet alleen was het Concilie van Nicea er op uit om de ware
identiteit van Jezus Christus te vernietigen door Pasen in te
stellen, het probeerde ook om de kennis over de ware identiteit
van de Eeuwige God te vernietigen met de vastlegging van de
perverse, zieke en godsgruwelijke doctrine van de Drieëenheid.
Deze twee doctrines zijn Satans grootste en meest succesvolle
pogingen geweest om de mensheid te misleiden en haar nog
onwetender te maken over wie Jezus Christus en God de Vader
werkelijk zijn. De identiteit en openbaring van wie de échte Jezus
Christus is werd gegeven in het boek De Geprofeteerde Eindtijd.
De ware Jezus Christus is niet diegene die levenloos aan een
kruis hangend, met lange haren afgebeeld wordt, en door de
misleiding van de Katholieke Kerk aanbeden wordt. Jezus
Christus is nu God en hij stierf inderdaad aan het kruis voor onze
zonden als ons Pascha offer, maar Hij is springlevend en oefent
grote macht en kracht uit in de Kerk. Hij staat op het punt om
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terug te keren als de Messias (Christus), dat is zijn naam en
betekent: de Koning der koningen die gedurende 1.000 jaren op
aarde zal regeren over de gehele mensheid.
De God van Abraham
De Bijbel boeken werden over een lange periode van tijd
geschreven. God liet door Mozes de gebeurtenissen rond de
schepping van Adam en Eva optekenen, tot aan de tijd van Noach
en de zondvloed en tot en met de gebeurtenissen die leidden tot
de roeping van Sarah en Abraham. Het leven van Abraham kwam
reeds eerder in dit boek aan bod, in het verhaal van Abrahams
twee zonen - Ismaël en Isaäc.
Daarna werd het verhaal van Mozes' roeping opgetekend, met
de gebeurtenissen rond de Exodus uit Egypte. De eerste vijf
Bijbelboeken bevatten de hele tijdspanne van Adam tot de dood
van Mozes. Naarmate God meer geïnspireerde Bijbelboeken liet
optekenen, gaf God ook meer kennis over Zichzelf en Zijn plan
voor de mensheid. Na vele honderden jaren van geschreven
getuigenissen door de profeten, zond God Zijn Zoon in de
wereld. De gebeurtenissen in het leven van Jezus Christus en
datgene wat Hij onderwees staan hoofzakelijk opgetekend in de
Bijbelboeken Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes. En
vervolgens, nadat er minder dan zeventig jaar verstreken waren,
schreef Johannes het laatste boek - het Boek Openbaring. Het
werd zo'n 1.900 jaar geleden geschreven.
Naarmate de boeken in de Bijbel in aantal toenamen, nam ook
de openbaring van de kennis van God toe. Maar het grootste deel
van die kennis bleef een mysterie voor de mensen, behalve voor
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hen die door God geroepen werden. God openbaarde steeds meer
en meer over Zichzelf aan Zijn volk (diegenen die Hij riep).
Door alle tijden heen waren er slechts weinigen (alleen zij die
geroepen werden) die in staat werden gesteld om God te leren
kennen. Voor alle anderen bleef God een mysterie, zelfs voor de
natie Israël. Hoewel God Israël uit Egypte geroepen had als een
fysiek volk door wie Hij een groot deel van Zijn plan zou
uitwerken, kreeg Israël niet Gods geest waarmee zij Hem
waarlijk hadden kunnen leren kennen.
Omdat de mens van nature de ware kennis van God verwerpt,
konden alleen zij die door God uit de wereld geroepen werden
Hem aanvaarden en Hem leren kennen. Gods woorden die in de
Bijbel opgetekend staan kunnen niet begrepen worden door ze
gewoon te lezen of er je eigen intelectuele interpretatie aan te
geven. Daarom is de mens nooit in staat geweest om God
waarlijk te leren kennen.
God openbaart door Zijn geest Zijn woorden en zodoende
Zichzelf, aan diegenen die Hij roept. God communiceert
rechtstreeks met hen in hun geest, door de geest die Hij de mens
in het verstand heeft gegeven. Gods communicatie met ons is niet
beperkt tot het geschreven of het gesproken woord. Wanneer men
Gods woorden hoort of leest is de enige manier om ze te
begrijpen (in geest en in waarheid), dat God de toehoorder de
kracht van de openbaring door Zijn geest geeft, die overgedragen
wordt in de geest van het verstand.
Dus alléén diegenen die God geroepen heeft, zijn in staat
geweest om waarlijk datgene wat God heeft laten optekenen te
begrijpen en ook wie God is. Mettertijd openbaarde God meer en
meer aan Zijn mensen, maar niet aan de wereld. Maar nu breekt
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de tijd aan waarin God precies dat gaat doen: Zijn wil en doel aan
de gehele mensheid openbaren.
Dus wie is de God van Abraham?
Na de zondvloed begon de mensheid de aarde weer te bevolken.
Meer dan driehonderdvijftig jaar na de vloed besloot God om
Abram (Abraham) te roepen, die uit het geslacht van Sem (één
van Noach's zonen) stamde. Noach zélf had Abraham Gods
wegen onderwezen, en omdat God met Abram werkte, leerde hij
God te gehoorzamen. God koos deze ene man (Abraham), door
wie Hij een natie van volken zou verwekken, die zou helpen om
Zijn doel voor de mensheid te verwezenlijken. Het belangrijkste
deel van dat doel zou de geboorte van Jezus Christus zijn, die van
Abraham afstamde.
"De (ENE EEUWIGE) HERE [ook vaak vertaald als DE ENE
EEUWIGE of JEHOVAH] nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en
uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land dat Ik u
wijzen zal; Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw
naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn." (Genesis
12:1-2)
God werkte door het nageslacht van Abraham, Isaäk en Jakob.
Jacobs familie verhuisde naar Egypte in een tijd van grote
droogte, en verbleef daar gedurende vierhonderd dertig jaar,
voordat God hen uiteindelijk verloste tijdens de grote Exodus.
Tegen die tijd was het nageslacht van Abraham, Isaäk en Jakob
uitgegroeid tot een volk van zo'n zes miljoen mensen. Zij waren
slaven van de Egytenaren geworden. Zij waren uitgegroeid tot
een natie van volkeren. En nu zou God in die hoedanigheid met
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hen gaan werken - als een natie. God had Jakobs naam veranderd
in Israël, en deze natie zou zijn nieuwe naam dragen.
God zei aan Abraham dat Hij hem (Abraham) tot een natie van
volkeren zou maken, waardoor Hij zou werken. De tijd was
gekomen dat God deze natie als één volk zou afscheiden en Hij
bereidde Mozes voor op die taak.
Op dat moment begon God meer over Zichzelf als de God van
Abraham te openbaren. Van die tijd af begon God Zijn doel te
openbaren, waarom Hij door een natie van volkeren waarvan Hij
bepaald had dat zij uit Abraham zou voortkomen, zou werken.
Het is juist die kennis, die God toen over Zichzelf openbaarde,
die door anderen verworpen wordt. De drie grote religies in de
wereld, die stammen uit Abraham (het Christendom, de Islam en
het Jodendom), verwerpen allen deze kennis .
Zelfs Gods eigen Kerk in het Filadelfiatijdperk (van 1936 tot
1986), begreep niet ten volle alles wat God toen geopenbaard
heeft.
Op dit punt aangekomen is het niet nodig om een uitgebreider
uitleg te geven over datgene wat ik u nu ga vertellen, hoewel later
meer uitleg zal volgen. Maar om alles in de meest eenvoudige
bewoording te stellen, is het nodig om u ronduit aan te tonen
waarom de mens onwetend is betreffende de ware God van
Abraham.
Eenvoudig gezegd: de Joden verwerpen het Pascha dat in die
tijd geopenbaard werd en daarom kennen zijn God niet. De
Islamieten verwerpen Israël (en het gaat hier niet alleen over de
hedendaagse staat Israël) en Gods doel om door die natie te
werken, en daarom kennen zij God niet. Het traditionele
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Christendom verwerpt de Ene Eeuwige als de enige ware God en
daarom kennen zij God niet, noch Zijn doel met de Mensheid.
Nu u dit gelezen hebt, kan het zijn dat u uw eigen redenen hebt
om te geloven dat dit niet waar is, vanwege uw eigen geloof (uw
overtuigingen). Als dat het geval is, is dat uw probleem! Indien u
slechts een klein beetje geduld uitoefent en verder leest, kan het
zijn dat u het gaat begrijpen, en dat u de ware God van Abraham
gaat zien.
Er is vandaag de dag zoveel verwarring over de ware identiteit
van God. In het voorbeeld dat we zojuist hebben aangehaald
heeft de hele wereld de ware kennis betreffende Israël verworpen,
zelfs zij die zichzelf vandaag identificeren als de natie Israël. Zij
zijn niet het Israël uit de Bijbel. De hedendaagse staat Israël is
hoofdzakelijk samengesteld uit de oude stam Juda - het Joodse
volk. De eerste maal dat het woord Jood in de Bijbel gebruikt
wordt, staat er dat zij in oorlog verwikkeld waren met Israël. Hoe
is dat mogelijk in het licht van het hedendaagse geloof van de
drie grootste religies (Christendom, Islam en het Joodse geloof)
die alle drie geloven dat het Joodse volk Israël is? Zie hier het
bewijs:
"Achaz was twintig jaar oud toen hij Koning werd; hij regeerde
zestien jaar te Jeruzalem [over Juda]. Hij deed niet wat recht is
in de ogen van de (EEUWIGE) HERE [Ene Eeuwige] zijn God,
zoals zijn vader David. [Jeruzalem was de hoofstad van de natie
Juda]. "Toen trok Rezin, de koning van Aram, met Pekan, de zoon
van Remalia, de koning van Israël op ten strijde tegen Jeruzalem
[tegen Juda]. En zij belegerden Achaz, maar konden in de strijd
de overhand niet behalen. Te dien tijde veroverde Rezin, de
koning van Aram, Elath voor Aram, en hij wierp de Joden uit
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Elath; en de Edomieten kwamen naar Elath en woonden daar tot
op de huidige dag." (II Koningen 16:2, 5-6)
Na de regering van Koning Salomon (de zoon van David),
scheidde de natie Israël zich af van de natie Juda. Vanaf die tijd
had elke natie haar eigen koningen die over hen regeerden. De
natie Israël werd in 722 voor Christus veroverd door de Assyriërs
(het Duitse volk), en Juda werd later veroverd door Babylon rond
586 voor Christus.
De natie Juda bleef zeventig jaar lang in gevangenschap,
waarna zij terug begonnen te keren naar Jeruzalem en het land
dat zij eerder als Juda bewoond hadden. De natie Israël werd na
haar verovering door Assyrië, verstrooid over west-Europa,
terwijl Assyrië hun land herbevolkte met de volkeren van
Samarië.
De natie Israël zou niet langer bekend staan onder die naam.
Zij werden bekend als de verloren tien stammen van Israël. De
natie Juda was hoofdzakelijk samengesteld uit de twee stammen
Levi en Juda, en vandaag de dag staan deze mensen bekend als
Joden, waar ter wereld zij ook wonen.
Maar de tien stammen die de natie Israël vormden, zijn niet
gekend in de wereld vandaag, omdat de wereld onwetend is over
de God van Abraham en alles wat Hij getoond heeft aangaande
Zijn plan, dat nog steeds in deze wereld wordt uitgewerkt - en
veel daarvan nog steeds door deze tien verloren stammen. De
reden waarom dit boek en De Geprofeteerde Eindtijd, zoveel te
zeggen hebben over specifieke gebeurtenissen die zullen
plaatsvinden in de Verenigde Staten, Canada, Nieuw Zeeland,
Australië, het Verenigd Koninkrijk en grote delen van WestEuropa, is dat deze landen specifiek geïdentificeerd worden als
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de afstammelingen van die tien verloren stammen van Israël! De
eindtijdgebeurtenissen zijn eerst en vooral gericht op de
ondergang van deze landen in de eerstvolgende jaren. Deze
gebeurtenissen hebben alles te maken met de kennis van de ware
God van Abraham.
Hoe kunnen mensen God leren kennen als zij verwerpen wat
Hij hun verteld? Dat is zoals naar iemand luisteren die uitlegt wie
hij is, en tegelijkertijd volhouden dat alles wat hij over zichzelf
zegt niet waar is.
Wanneer twee mensen elkaar leren kennen, dan gebeurt dat
doordat de gedachten (de manier van denken) van de ene persoon
met de andere gedeeld worden door middel van hun gesprekken
en hun daden. Het delen van ons innerlijk met elkaar openbaart
hoe wij zijn, en deze interactie identificeert ieder van ons als een
uniek individu. Maar als wij datgene wat we in elkaars daden
zien afwijzen, en de waarheid over de zaken die we met elkaar
delen niet aanvaarden, dan zullen we elkaar nooit écht leren
kennen. Op die wijze zouden we zeker nooit in staat zijn om een
betekenisvolle relatie op te bouwen. En zo is het ook gesteld met
de relatie van de mens met de Eeuwige God - de God van
Abraham.
De God van Abraham Geopenbaard
Terwijl God Mozes de leiding gaf over de uittocht van Israël uit
Egypte, begon Hij ook meer over Zichzelf en Zijn doel met de
mensheid te onthullen. Voordat God Zijn doel begon te
openbaren, begon Hij eerst te openbaren wie Hij was.
"Voorts sprak God [Hebreews - 'Elohim' - de God Familie] tot
Mozes en zeide tot hem: Ik ben de (EEUWIGE) HERE [Hebreews
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- 'Yahweh' betekent 'de ene uit Zichzelf bestaande' en word
meestal als HEER of JEHOVAH vertaald]. Ik ben aan Abraham,
Isaäc en Jakob verschenen als God de Almachtige [Hebreeuws 'El Shaddai'] maar met Mijn naam (EEUWIGE) HERE [Yahweh
- de ene uit Zichzelf bestaande'] ben Ik hun niet bekend." (Exodus
6:2-3)
Al Gods namen zijn belangrijk; zij vertellen ons veel over God
en Zijn doel met de mensheid. Zij zullen allen uitgelegd worden,
maar het is belangrijk dat we, op dit punt gekomen, begrijpen dat
God Zichzelf steeds in toenemende mate openbaart, net zoals Hij
Zijn wil in toenemende mate aan de mens onthuld. Abraham
kende God als 'El Shaddai' wat zoveel betekent als de Almachtige
God, omdat God Zich zo aan hem openbaarde. Aan Mozes en al
de kinderen Israëls voegde God nog toe dat Hij 'Yahweh' was - de
ENE EEUWIGE. Abraham, Isaac en Jakob kenden God niet als
'Yahweh'. God vertelde voorts aan Mozes:
"Ik zal Mij u tot een volk aannemen en Ik zal u tot een God
[Elohim] zijn, opdat gij weet dat Ik de (ENE EEUWIGE) HERE
[Yahweh] uw God [Elohim] het ben die u onder de dwangarbeid
der Egyptenaren uitleid. En Ik zal u brengen naar het land,
waarvan Ik gezworen heb het aan Abraham, Izaak en Jakob te
zullen geven, en Ik zal het u geven tot een bezitting, Ik de HERE
(EEUWIGE) [Yahweh]." (Exodus 6:7-8)
De Ene Eeuwige God maakte aan Mozes duidelijk dat Hij het
gehele volk Israël tot Zich zou nemen, en hen tot God zou zijn.
De rest van de mensheid zou Hij niet tot God zijn, in die zin dat
Hij met hen niet op een speciale manier zou werken om Zijn
toekomstplannen te verwezelijken. Zeker, Hij was de God van de
gehele mensheid, maar God was (in die tijd) niet bezig met Zijn
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plan uit te werken in de rest van de mensheid. In plaats daarvan
zou de rest van de wereld het door haar ingeslagen pad mogen
vervolgen, haar eigen regeringsvormen en religies kiezende - om
zodoende haar eigen levensweg te bepalen.
Hoewel God verkoos met de natie Israël te werken om Zijn
plan voor de mensheid uit te werken, aanvaarde Israël Gods
bestuur niet, noch Zijn levenswijze. Er zijn mensen die jaloers
zijn op datgene wat God over Israël zegt, omdat zij niet begrijpen
waarom God op Zijn manier met hen werkte. Andere volkeren in
de wereld hebben veel van datgene wat door middel van Israël
werd uitgewerkt, en waar de rest van de mensheid lering uit kon
trekken, verkeerd begrepen. Het grootste gedeelte van de les van
Israël is niet positief. God gaf hun Zijn wetten, maar zij
verwierpen deze wetten, en zodoende ook God. Israël leverde het
bewijs dat de mens zelfs als hij alle voordelen, tussenkomst en
voorspraak van God in zijn leven krijgt, nog steeds God
verwerpt.
De Almachtige God (El Shaddai) begon nu een aantal van de
beloftes te vervullen, die Hij honderden jaren tevoren aan
Abraham maakt had betreffende diens nageslacht via Izaak en
Jakob. Daarvoor had God andere informatie over Zichzelf
geopenbaard.
"Daarop zeide Mozes tot God [Elohim]: Maar wanneer ik tot de
Israëlieten kom en hun zeg 'De God [Elohim] uwer vaderen heeft
mij tot u gezonden', en zij mij vragen 'hoe is Zijn naam?' - wat
moet ik hun dan antwoorden? Toen zeide God [Elohim] tot
Mozes: IK BEN DIE IK BEN. En Hij zeide: Aldus zult gij tot de
Israëlieten zeggen, 'IK BEN heeft mij tot u gezonden. Voorts zeide
God [Elohim] tot Mozes: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen,
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'De (ENE EEUWIGE) HERE [Yahweh], de God [Elohim] uwer
vaderen, de God [Elohim] van Abraham, de God [Elohim] van
Izaak, en de God [Elohim] van Jakob, heeft mij tot u gezonden;
dit is Mijn naam voor eeuwig en zo wil Ik aangeroepen worden
van geslacht tot geslacht." (Exodus 3:13-15)
De Nederlandse vertaling van het eerste onderwerp dat God
Mozes opdroeg om aan de Israëlieten te vertellen, klinkt nogal
vreemd. De vertaling 'IK BEN DIE IK BEN' geeft niet helemaal
duidelijk de intentie weer van wat God zei. Een betere manier om
dit in het Nederlands over te brengen is 'HIJ LEEFT, DIE
LEEFT' of 'HIJ IS, DIE IS' heeft mij tot u gezonden.
Verder droeg God Mozes op aan de Israëlieten te vertellen dat
de ENE EEUWIGE (Yahweh), de God hunner voorvaderen
(Abraham, Izaak en Jakob) hem tot hun gezonden had. Voorts
maakte God duidelijk dat Zijn naam de ENE EEUWIGE
(Yahwew), door alle generaties herinnerd moest worden. Een
andere manier om dit te zeggen is dat God van generatie op
generatie gekend wil zijn (herinnerd wil worden) als de ÉNE
EEUWIGE (Yahweh).
God, de ENE EEUWIGE
Zoals we reeds eerder hebben gezegd, betekent het Hebreeuwse
woord 'Yahweh' de Ene Eeuwige of de Ene Uit Zichzelf
Bestaande. Het sleutelwoord bij dit alles is 'Ene'.
De meest fundamentele geloofsovertuiging betreffende God,
zowel bij de Joden als bij de Islamieten, is dat er slechts één God
is! Beiden geloven zij dat er slechts één ware eeuwige God
bestaat, die in alle eeuwigheid geleefd heeft. Maar het
traditionele Christendom heeft dit nooit geloofd.
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Het basisgeloof (de fundamentele overtuiging) van het
traditionele Christendom is de Drie eenheid. De Katholieke Kerk
stelde die doctrine in tijdens het Concilie van Nicea in 325 na
Christus. Dit is hetzelfde Niceaanse Concilie dat het Pascha
veranderde in Pasen.
De Niceaanse Geloofsbelijdenis verkondigt het geloof dat de
Vader, de Zoon en de Heilige Geest één God zijn; zij verklaart
tevens dat elk van hen een aparte eeuwig levende entiteit is. Deze
Niceaanse Geloofsbelijdenis, die de doctrine van de Drie eenheid
instelde, leert dat de Heilige Geest een apart en eeuwig levend
wezen is binnen één enkele drievuldige Godheid. Deze mensen
begrijpen niet dat de heilige geest gewoon Gods kracht is. God is
geest en Hij gebruikt Zijn geest om Zijn wil uit te voeren. Het is
Zijn kracht, en die is volledig aan Hem onderworpen. Zij is heilig
omdat de bron de Ene Almachtige God is. De Heilige geest is
geen levend wezen.
Lees aandachtig hoe de doctrine van de Drieëenheid begint:
"Wij aanbidden één God in Drieëenheid, en Drieëenheid in
Eenheid; zonder de personen te verwarren; zonder de essentie te
scheiden."
De Drieëenheid sticht echter wel verwarring in de waarheid
over God. Het gaat verder:
"Maar het Godhoofd van de Vader, van de Zoon en van de
Heilige Geest is één in allen: met gelijkheid van Glorie, en medeeeuwigheid in Majesteit."
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De Drieëenheid leert dat alle drie wezens op gelijke voet glorie
delen en dat alle drie eeuwig zijn. Maar laten we bij het
onderwerp van een drieëenheid blijven, de doctrine stelt ook:
"En zo zijn er geen drie eeuwigen, maar één eeuwige."
De Drieëenheid leert dat de Vader een apart wezen is van een
enkele drievuldige God, en dat Hij eeuwig bestaan heeft. Deze
leer verkondigt ook dat de Zoon (Jezus Christus) een andere
persoon van deze drie wezens is, binnen de enkelvoudige
drieledige Godheid, en dat ook Hij eeuwig bestaan heeft.
Tijdens de twintigste eeuw slaagde zelfs Gods eigen Kerk er
niet in om de volledige diepgang van wat God aan Mozes
vertelde te bevatten.
Gedurende de jaren 1800 tot begin 1900 begon Gods Kerk Zijn
waarheid te verliezen. De Kerk had erg te lijden onder de
explosieve wereldwijde verbreiding van de vele zich Christelijk
noemende kerken. Die groeiende aanwas van nieuw kerken, met
uiteenlopende overtuigingen, hingen allen de valse doctrine van
de Drieëenheid aan. Dit alles had een erg nadelig effect op Gods
mensen. Die periode was de kerk-era die bekend staat onder de
naam Sardis (Openbaring 3:1-6). De era die daarop volgde was
Filadelfia en zij werd geleid door Gods eindtijdapostel en
profetische eindtijd Elia, Herbert W. Armstrong.
God gebruikte Mr. Armstrong om de waarheid in Zijn Kerk te
herstellen, omdat tijdens de Sardisera de kennis aan het uitsterven
sterven was. God openbaarde de waarheid aan Mr. Armstrong,
zodat hij de waarheid in Zijn Kerk kon herstellen. God liet hem
begrijpen dat de Drieëenheid een valse doctrine van de Katholiek
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Kerk was. Hij leerde dat de heilige geest geen geestelijk wezen
is, maar Gods kracht.
Hoewel Mr. Armstrong begreep dat de Drieëenheid een leugen
was, gaf God hem niet het volledige inzicht in de waarheid over
Zichzelf en Zijn Zoon Jezus Christus. God leidde hem niet
volledig uit de bezoedeling van de valse doctrine van de
Drieëenheid. Mr. Armstrong geloofde nog steeds dat Jezus
Christus in alle eeuwigheid bestaan had. God gaf Mr. Armstrong
voldoende materiaal waaruit hij kon opmaken dat de Drieëenheid
een leugen was, maar Hij gaf hem niet de volledige waarheid.
God bewaarde die openbaring tot nu, tot de eindtijd, tijdens de
opening en de vervulling van het Zesde Zegel van Openbaring.
De reden bij uitstek waarom God het volledige inzicht in deze
kennis tot nu toe bewaarde, is om te openbaren wie Zijn
eindtijdprofeet is. Diegenen die door God uit een geestelijke
slaap wakker gemaakt worden, uit de verstrooiden van Zijn Kerk,
zullen een volledig inzicht krijgen in datgene wat Hij openbaart.
Als gevolg hiervan zullen zij zich ook gaan realizeren dat ik ben
die ik beweer te zijn - Gods eindtijdprofeet en de woordvoerder
van de twee eindtijdgetuigen.
Mr. Armstrong kon alleen datgene zien wat God aan hem
openbaarde. Alleen God kan Zijn waarheid aan iemand
openbaren, en niemand kan die waarheid kennen tenzij God het
geeft. God gaf niet alle kennis over Zichzelf in verband met de
valse leer van de Drieëenheid aan Mr. Armstrong. Dit doet in het
geheel niets af aan het feit dat Mr. Armstrong Gods eindtijdApostel en de profetische Elia was.
Een van de meest ingrijpende waarheden die God aan Mr.
Armstrong over Zichzelf en Zijn plan voor de mensheid
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openbaarde, is dat God aan een familie werkt - een Godfamilie.
De Godfamilie wordt onder verschillende namen in de Bijbel
vernoemd. Een daarvan is 'het Koninkrijk Gods', een andere is de
naam van Zijn Familie - 'Elohim'.
Elohim is een Hebreeuws woord in het meervoudig enkelvoud.
Meestal wordt het in het Nederlands gewoon vertaald als God.
Maar er zijn nog andere Hebreeuwse woorden die ook als God
vertaald worden. Woorden hebben een diepere betekenis als
wordt begrepen wat zij werkelijk willen overbrengen. Maar er is
veel betekenis verborgen gebleven, omdat de vertalingen
gemaakt werden door mensen die God en Zijn plan voor de
mensheid niet kenden.
Nogmaals, Gods doel met de mensheid is dat aan ieder mens in
Gods tijd, de gelegenheid geboden wordt om deel van de Godsoort te worden, leden van Gods Familie. Ter herinnering, de
144.000 zullen bij hun opstanding de eersten zijn die op die
manier uit de mensheid geboren worden als leden van Gods
Familie. Zij zullen in onsterfelijke wezens veranderd worden,
Goden, net zoals hun oudere broer Jezus Christus.
Doordat Mr. Armstrong inzicht kreeg in het feit dat Elohim de
naam van de Godfamilie is, en dat het Gods doel voor de
mensheid is dat zij deel van Zijn Familie worden, werd het
fabeltje van de Drie-eenheid met haar gesloten drieledige
Godheid nog duidelijker.
De waarheid is en blijft dat er slechts één God is die in alle
eeuwigheid bestaan heeft en Zijn naam is Yahweh - de Ene
Eeuwige, de Uit Zichzelf Bestaande. Zie wat God Zelf aan de
Israëlieten zei:
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"Ik ben de (ENE EEUWIGE) HERE [Yahweh] en er is geen
ander, buiten Mij is er geen God [Elohim]. Ik gordde u, hoewel
gij Mij niet kende, opdat men het wete waar de zon opgaat en
waar zij ondergaat, dat er buiten Mij niemand is. Ik ben de (ENE
EEUWIGE) HERE [Yahweh] en er is geen ander." (Jesaja
45:5-6)
Elohim is de naam van de Godfamilie. Net zoals iemands
familienaam 'Jansen' of 'De Vries' kan zijn. Bij de mens zijn er
vele familienamen, maar bij de God-soort is er slechts één
familienaam - Elohim. De Almachtige God (El Shaddai) die tot
Abraham sprak, openbaarde Zichzelf in grotere mate aan Mozes
door aan hem te zeggen dat Zijn naam Yahweh Elohim is.
De Waarheid Over Yahweh
Gods eindtijdapostel Mr. Herbert W. Armstrong, kreeg het inzicht
dat de Drie eenheid een valse leer was. Hij leerde dat de heilige
geest geen persoon is, maar dat het de kracht van God zelf is. Hij
leerde ook dat Gods doel voor de mensheid is dat zij leden van de
Godfamilie (Elohim) zouden worden, en dat Gods Familie geen
gesloten drieëenheid is, maar tot miljarden gezinsleden kan
uitgroeien.
Maar er is en blijft maar één eeuwig-bestaand gezinslid van
Elohim, en dat is de ENE EEUWIGE (Yahweh).
Mr. Armstrong kwam nooit zover dat hij dát over God te weten
kwam. Hij was niet helemaal in staat om zich volledig te ontdoen
van de bezoedeling van de Drie-eenheid, omdat hij geloofde dat
Jezus Christus de God van het Oude Testament was. God
openbaarde nooit de volle waarheid hierover aan hem. Niemand
op aarde begrijpt waarlijk de volle diepgang van deze zaak.
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Er staat een citaat over dit onderwerp in een artikel dat Mr.
Armstrong schreef: Is Jezus God?
"Ja Jezus is 'Jehovah', hoewel dit woord een verkeerde vertaling
is in de 'New American Standard' bijbel (in Nederlands enkel in
de weinig bekende 'J. H. van der Palm' bijbeluitgave anno 1825).
De originele naam in het Hebreeuws bevat de medeklinkers
'YHVH'. In geschreven Hebreeuws werden de klinkers
weggelaten, deze werden enkel ingevuld in de spreektaal.
Zodoende is de preciese uitspraak van de naam niet met
zekerheid gekend, maar heden ten dage worden 'Yahveh' of
'Yahweh' algemeen aangenomen. De betekenis ervan in het
nederlands is 'De Eeuwige' of 'De Eeuwig Levende', of 'De Uit
Zichzelf Bestaande'. Algemeen wordt aangenomen dat 'Yahweh',
ook wel als 'Jehovah' uitgesproken, of 'De Here'(Eeuwige) (zoals
in de NBG en Staten Vertaling) van het Oude Testament, de God
de VADER van Jezus Christus was. Dat is een flagrante fout!"
Mr. Armstrong geloofde dat de Yahweh in de verzen van het
Oude Testament Jezus Christus was, die later Zijn Goddelijkheid
zou afleggen teneinde geboren te worden uit Zijn menselijke
moeder Maria. Maar dit is niet het geval. Het volledige verhaal
over de geboorte van Jezus Christus en het inzicht in hoe deze
gebeurtenis tot stand kwam, is inderdaad een ontzagwekkend
verhaal.
Schriftgedeelten in het Nieuwe Testament, die citaten zijn uit
het Oude Testament, maken het ons duidelijk dat Yahweh (de
ENE EEUWIGE) de Vader van Jezus Christus was. Een zo'n
schriftgedeelte staat in Handelingen 2, ter gelegenheid van de
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uitstorting van de Heilige Geest op de apostelen, op de dag van
Pinksteren. Petrus werd geïnspireerd om te citeren uit de Psalmen
die door Koning David geschreven werden. Petrus toonde aan de
Joden dat deze verzen niet over David zelf gingen, zoals de Joden
veronderstelden, maar dat zij over Jezus Christus en God de
Vader gingen.
Teneinde duidelijk te maken wat Petrus hier aanhaalt zullen we
de schriftgedeelten naast elkaar leggen om een vergelijking
makkelijker te maken. De gedeelten tussen haken zijn
toegevoegd om meer uitleg te verschaffen.
(Handelingen 2:25-28) 25 Want David
zegt van Hem [Jezus Christus], Ik
[Christus] zag de(ENE EEUWIGE)
HERE [Yahweh] te allen tijde voor mij
[Christus] want Hij is aan mijn [Christus]
rechterhand, opdat Ik niet wankelen zou.
26 Daarom is mijn [Christus'] hart
verheugd en mijn [Christus'] tong verblijd;
ja ook mijn [Christus'] vlees zal nog een
schuilplaats vinden in hoop, 27 omdat Gij
mijn [Jezus Christus'] ziel niet aan het
dodenrijk [Grieks - 'hades', betekent 'graf']
zult overlaten, noch Uw Heilige [Christus]
ontbinding [ontbinding van het vlees] na de
dood doen zien. 28 Gij hebt mij [Christus]
de wegen des levens doen kennen; Gij zult
mij [Christus] vervullen met verheuging

(Psalm 16:8-11) 8 Ik [Jezus
Christus] stel mij de (ENE
EEUWIGE)
HERE
[ H e b r e e u w s – Ya h w e h ]
bestendig voor ogen; omdat Hij
aan mijn [Jezus Christus]
rechterhand staat, wankel ik
[Jezus Christus] niet. 9. Daarom
verheugt zich mijn [Jezus
Christus’] hart en juicht mijn
[Jezus Christus’] ziel, zelfs mijn
[Jezus Christus’] vlees zal in
veiligheid wonen. 10. want Gij
geeft mijn [Jezus Christus] ziel
niet prijs aan het dodenrijk
[Hebreeuws – ‘sheol’, betekent
het graf.], noch laat Gij uw
gunstgenoot de groeve zien

voor Uw aangezicht.

Petrus gaat verder en zegt dat datgene wat David schreef, niet
over hemzelf [David] gaat, omdat hij nog steeds dood en
begraven is.

2008 – Gods Laatste Getuigenis

249

Handelingen 2:29-31 Mannen broeders, men mag vrijuit tot u zeggen van de
aartsvader David dat hij én gestorven én begraven is, en zijn graf isbij ons tot
op deze dag. 30. Daar hij [David] nu een profeet was, en wist dat God
[Yahweh] hem [David] onder ede gezworen had een uit de vrucht zijner
[Davids] lendenen op zijn [Davids] troon te doen zitten, 31. heeft HIJ in de
toekomst gezien en gesproken van de opstanding van de Christus [de
Messias], dat Hij [Christus] niet aan het dodenrijk [het graf] is overgelaten,
noch Zijn vlees ontbinding heeft gezien.
Handelingen 2:32-36 32. Deze Jezus
heeft God opgewekt, waarvan wij
allen getuigen zijn. 33. Nu Hij [Jezus
Christus] dan door de rechterhand
Gods verhoogd is en de belofte van
de heilige geest van de Vader
ontvangen heeft, heeft Hij dit
uitgestort, wat gij ziet en hoort. 34.
Want David is niet opgevaren naar de
hemelen, maar hij [David] zegt zelf:
De HERE [Yahweh] heeft gezegd tot
mijn [Davids] Here: Zet U aan Mijn
rechterhand, 35. totdat Ik uw
[Christus'] vijanden gemaakt heb tot
een voetbank voor Uw [Christus']
voeten. 36. Dus moet ook het ganse
huis Israëls zeker weten dat God Hem
[Christus] én tot Here en tot Christus
gemaakt heeft deze Jezus die gij
gekruisigd hebt.

[Omdat David een profeet was,
wist hij wat de EEUWIGE
aangaande de Messias beloofd
had, die uit zijn
(Davids)geslacht geboren zou
worden en op een dag op zijn
(Davids) troon (over Israël)
zou zitten. (Citaat uit Psalm
132:1)]
(Psalm 110:1) Aldus luidde het
woord des HEEREN [Hebr.Yahweh] tot mijn [Davids]
H e e re [ C h r i s t u s ] : z e t u
[Christus] aan Mijn [Yahweh]
rechterhand, totdat Ik Uw
vijanden gelegd heb als een

In de Bijbelverzen die we tot dusverre behandeld hebben,
openbaarde de Almachtige God [El Shaddai] Zichzelf aan
Abraham, Izaak en Jacob. Toen Hij Mozes riep om de kinderen
Israëls uit Epypte te leiden, openbaarde Hij dat Zijn naam de
EEUWIGE God [Yahweh Elohim] was. De EEUWIGE God
vertelde aan Israël (Jesaja 45) dat Hij de enige God (Elohim)
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was. Met andere woorden, te dien tijde was Hij de enige in de
Godfamilie. Er was niemand anders!
Jazeker, de doctrine van de Drie eenheid is een leugen!
Bovendien was Jezus Christus niet de EEUWIGE [Yahweh] uit
het Oude Testament. Inderdaad, Jezus Christus heeft niet eeuwig
bestaan. Als u iets anders gelooft, weet dan dat er Bijbelverzen
zijn die verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden als u er andere
ideeën op projecteerd, zoals het traditionele Christendom dat
gedaan heeft.
Petrus gaf uitleg over de Bijbelverzen die hij uit de Psalmen
citeerde (Handelingen 2:32-36), en hij maakt duidelijk dat God,
Jezus Christus uit de dood opwekte. Jezus Christus was dood
toen Hij zich in de graftombe bevond. Hij had geen leven in zich.
Hij was niet eeuwig! God, Zijn Vader, moest Hem uit de dood
opwekken.
De EEUWIGE is de Vader van Christus
De Bijbel is zeer duidelijk over het feit dat de EEUWIGE
[Yahweh] God [Elohim] de Vader van Jezus Christus is. Jezus
Christus werd rechtstreeks door de Vader zélf verwekt, en Hij
(Jezus) was niet levend totdat Hij geboren werd uit Zijn moeder
Maria.
Laten we nog wat andere passages lezen die de relatie tussen
de EEUWIGE God en Zijn Zoon Jezus Christus beschrijven.
"De God onzer vaderen heeft Jezus opgewekt, die gij hebt
gehangen aan een hout en omgebracht; Hem heeft God door Zijn
rechterhand verhoogd, tot een Leidsman en Heiland om Israël
bekering en vergeving van zonden te schenken." (Handelingen
5:30-31)
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Deze 'God onzer voorvaderen', is een uitdrukking die altijd
naar de EEUWIGE [Yahweh] verwijst, precies zoals Hij Zichzelf
aan Mozes voorstelde toen Hij uitlegde dat Hij de God van
Abraham, Izaak en Jacob was; de God van onze voorvaders.
Petrus verklaarde dat het deze zelfde God was die Jezus Christus
verhoogde, door Hem (Christus) aan Zijn (Gods) rechterhand te
stellen en door Hem (Christus) een Prins en een Heiland (redder)
te maken voor de mensheid door de vergeving van zonden (als
ons Paschalam).
"De God van Abraham, Izaak en Jacob, de God onzer vaderen,
heeft Zijn kind Jezus verheerlijkt, die gij hebt overgeleverd en
verloochend ten overstaan van Pilatus, ofschoon deze oordeelde,
dat men Hem moest loslaten. Doch gij hebt de Heilige en
Rechtvaardige verloochend en begeerd, dat u een man, die een
moordenaar was, geschonken zou worden; en de Leidsman ten
leven hebt gij gedood, maar God heeft Hem opgewekt uit de
doden, waarvan wij getuigen zijn." (Handelingen 3:13-15)
In deze verzen stelt Petrus duidelijk, dat Jezus Christus de
Zoon van de God is, de God van onze voorvaderen Abraham,
Izaak en Jacob is.
Jezus Christus maakt ook in Zijn eigen bewoording duidelijk
wie Zijn Vader is. Ook Hij citeerde één van de verzen die Petrus
gebruikte om hetzelfde uit te leggen.
"Toen de Farizeeën bijeen waren, vroeg Jezus hun, zeggende:
Wat dunkt u van de Christus [de Messias]? Wiens Zoon is Hij.
Zij zeiden tot Hem: Davids zoon. Hij zeide tot hen: Hoe kan
David Hem dan door de geest [want David was een profeet] zijn
Here noemen, als hij zegt: De HERE [de EEUWIGE - Yahweh]
heeft gezegd tot mijn [Davids] Here: zet U aan Mijn rechterhand,
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totdat Ik uw vijanden onder uw voeten gelegd heb. Indien David
Hem dus Here, noemt, hoe kan Hij dan zijn [Davids] zoon zijn?
En niemand kon Hem daarop iets antwoorden en evenmin durfde
iemand van die dag af Hem meer iets vragen." (Mattheus
22:41-46)
Het punt dat Jezus Christus hier aan de Farizeeën duidelijk
wilde maken, was dat David (als een profeet die geïnspireerd
werd door God) in de Psalmen schreef dat de toekomstige
Messias zijn Here was. Daarom kon de Messias niet Davids zoon
zijn. Alleen de EEUWIGE kon Zijn [de Messias'] Vader zijn.
De Apostel Paulus citeerde eveneens uit het Oude Testament
om duidelijk te maken dat Jezus Christus de Zoon van God is, en
dat Christus nu ook God is - in de Godfamilie.
"Nadat God [de enige God die de Israëlieten kenden - Yahweh]
eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken
heeft, heeft Hij nu in het laatste der dagen tot ons gesproken in
Zijn Zoon, dien Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen,
door wie Hij ook de wereld [de toekomstige dingen] gemaakt
heeft. [God zal Zijn plan voor de mensheid door Jezus Christus
verwezenlijken.] Deze, de afstraling Zijner [Gods] heerlijkheid
en de afdruk van Zijn wezen, die alle dingen draagt door het
woord Zijner kracht, heeft na de reiniging van zonden tot stand
gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de
Majesteit in den hoge, zoveel machtiger geworden dan de
engelen als Hij uitnemender naam boven hen als erfdeel
ontvangen heeft. Immers tot wie van de engelen heeft Hij ooit
gezegd: Mijn Zoon zijt Gij, Ik heb U heden verwekt? En
wederom: Ik zal Hem tot Vader zijn, en Hij zal Mij tot een Zoon
zijn. En wanneer Hij wederom de eerstgeborene in de wereld
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brengt spreekt Hij [God]: En Hem [Jezus Christus] moeten alle
engelen Gods huldigen. En van de engelen zegt Hij: Die Zijn
engelen maakt tot winden en Zijn dienaars tot een vuurvlam [De
engelen werden als geestelijke wezens gemaakt, en Jezus
Christus als God.]; maar van de Zoon: Uw troon, o God is in alle
eeuwigheid en de scepter der rechtvaardigheid is de scepter van
Zijn koningschap." (Hebreeën 1:1-8)
Er zijn zoveel schriftgedeelten die het overduidelijk maken dat
de ENE EEUWIGE (Yahweh) de Vader van Jezus Christus is, dat
het moeilijk voor te stellen is dat iemand iets anders zou kunnen
geloven.
In een laatste voorbeeld is Paulus zeer specifiek in datgene wat
hij zegt over deze zaak, waarbij hij het vers dat hij aan het
uitleggen is, zelfs aanhaalt.
"Maar God heeft Hem [Paulus sprak hier over Christus] uit de
doden opgewekt. En Hij is gedurende vele dagen verschenen aan
hen, die met Hem van Galiléa naar Jeruzalem opgegaan waren,
die thans getuigen van Hem zijn bij het volk. En wij verkondigen
u, dat God de belofte, die aan de vaderen geschied is, aan ons,
hun kinderen, vervuld heeft door Jezus op te wekken, gelijk in de
tweede Psalm geschreven staat: Mijn [Gods] Zoon zijt Gij [Jezus
Christus], Ik heb U heden verwekt." (Handelingen 13:30-33)
Let op de bijbelverzen die Paulus aanhaalde:
"Ik heb immers Mijn Koning gesteld over Sion, Mijn heilige
berg. Ik zal gewagen van het besluit des HEEREN [Yahweh]:
Hij sprak tot Mij: Mijn Zoon zijt Gij, Ik heb U heden
verwekt." (Psalm 2:6-7)
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Het WOORD Werd Vlees Gemaakt
Naarmate u begint te begrijpen op welke manier God alles wat
Hij door Zijn Zoon Jezus Christus deed tot stand bracht, kunt u
ook beter gaan begrijpen hoe de mens kan beginnen te
veranderen (omgevormd worden) om meer en meer zoals God te
worden, door één van geest met Hem te worden - in
overeenstemming met Hem. Het is onze geest, datgene wat in ons
verstand zit, die ons maakt tot wat we zijn, en onze identiteit
heeft alles te maken met de gedachten die wij vormen (die
weergeven hoe wij denken).
Weten wie de EEUWIGE God van de Bijbel is, is niet
hetzelfde als de EEUWIGE God kennen. Dat is iets wat het
traditionele Christendom nooit heeft begrepen, vooral wat Jezus
Christus betreft. Zij geloven dat zij Hem 'kennen', en vragen ook
vaak anderen of zij Jezus 'kennen'. Zij praten hierover in de
bewoording die zij in hun kerken geleerd hebben, in de verhalen
over Jezus Christus' leven en Zijn dood voor onze zonden. Zij
houden van de verhaaltjes die uit hun geloofsovertuiging
gegroeid zijn (uit de doctrines van de specifieke leer van hun
denominatie), maar zij kennen Jezus Christus niet.
Waarlijk de EEUWIGE God en Jezus Christus 'kennen',
betekent geloven wat Zij verkondigen, omdat datgene wat Zij
verkondigen Hun gedachten en Hun geest weergeeft, en dus wat
Zij zijn! Als iemand zo iets eenvoudigs als datgene wat God en
Jezus Christus over de wekelijkse zevendedags Sabbat te zeggen
hebben niet kan aanvaarden, kan hij of zij ook niet Gods doel dat
hierin geopenbaard wordt leren kennen. Zij kunnen er niet toe
komen God te leren kennen! Als mensen datgene wat God en
Jezus Christus over het Pascha te zeggen hebben verwerpen, dan
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zullen zij nooit in staat zijn om het grote doel dat God door het
Pascha aan het verwezenlijken is te begrijpen.
Omdat het traditionele Christendom weigert het Pascha te
houden, zoals God en Jezus Christus het gebieden, kunnen zij
Hen niet echt leren kennen. Het Jodendom onderhoud Gods
gebod aangaande het Pascha niet, en daarom kennen zij God niet,
omdat heel Gods plan voor de mensheid begint bij de openbaring
die Hij door het Pascha geeft.
Jezus Christus deed een uitspraak die totaal voorbij gaat aan
zij die het horen. Zij begrijpen niet wat de diepgang van Zijn
uitspraak was. Het klinkt mooi en aardig in hun oren, maar het
heeft geen betekenis voor hen:
"En Jezus antwoordde hem: Er staat geschreven 'Niet alleen van
brood zal de mens leven, maar van alle woord Gods.' (Lukas 4:4)
Het grootste deel van alles wat God aan de mens verteld heeft,
gaat over die dingen die tot eeuwig leven in Zijn Familie leiden.
Als u werkelijk verlangt naar het eeuwige leven dat God u kan
geven en wat het fysieke leven dat door fysiek voedsel in stand
gehouden wordt verre overstijgt, dan moet u (geestelijk) eten van
datgenen wat God u door Zijn woord geeft. U moet van het
woord Gods eten, wat een afspiegeling is van de geest, het doel
en de wegen van God. Mensen moeten het ware woord van God
gaan koesteren (en niet de interpretaties van het traditionele
Christendom), als zij waarlijk God willen leren kennen en een
oprechte relatie met Hem en Zijn Zoon willen hebben.
Bij vele gelegenheden legde Jezus Christus dingen over
Zichzelf uit die God aan de mensheid gaf, maar de mensen
begrepen het niet. Hij zei: "Die van boven komt, is boven
allen" (Johannes 3:31). Christus sprak over Zichzelf en
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verklaarde dat Hij uit Zijn Vader, die in de hemelen is,
voortkwam (door Hem verwekt werd) en dat Hij (Jezus Christus)
daarom boven allen stond. Hij zei ook nog:
"Wie uit de aarde is, is uit de aarde (fysiek) en spreekt uit de
aarde (over fysieke zaken). Die uit de hemel komt, is boven
allen; wat Hij gezien heeft dat getuigt Hij
[geestelijk]." (Johannes 3:31-32).
Jezus legde uit dat Hij van boven kwam, uit Zijn Vader, en dat
alles wat Hij sprak (als een getuigenis) volledig van God kwam.
Hij voegde hier nog aan toe:
"Want Hij die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods,
want Hij geeft Hem de geest niet met mate." (Johannes 3:34).
De kracht van God was onbeperkt aanwezig in Jezus Christus,
waardoor Hij Hem volledig kende en in de geest totaal één was
met Hem.
Die sterke relatie tussen de Vader en de Zoon kwam voort uit
dezelfde kracht die Jezus Christus tot Gods zoon maakte.
"In den beginne was het Woord en het Woord was bij [Grieks:
'aan'] God, en het Woord was God." (Johannes 1:1).
Wanneer er staat dat het Woord 'bij' God was, betekent dit in
het Grieks dat 'het Woord van God was. Met andere woorden, het
Woord was Gods Woord, en van niemand anders. Er zijn andere
woorden in het Grieks die ook 'met iemand zijn' of 'bij iemand
zijn' uitdrukken, maar dit woord 'bij' betekent dat iets volledig
'aan' diegene waarvan sprake is 'toebehoort' - exclusief.
"Dit was in den beginne bij [Grieks: 'aan'] God" (Johannes
1:2) Johannes stelt het begin van het leven van Jezus Christus
voor, dat van de Vader kwam. Hij deed dit door zich te
concentreren op het Woord. Het 'Woord' is in het Grieks 'Logos'
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en betekent 'openbarende gedachte'. Dit is de essentie van
iemands diepste gedachten, denken en identiteit. Er is inderdaad
nooit een tijd zonder God geweest, en dat feit alleen al
identificeert Hem. Zoals bij ieder individu worden wij allen
geïdentificeerd door de gedachten die wij in ons verstand (onze
geest) vormen en de daden die uit onze gedachtenvorming
voortkomen. Die daden geven de 'logos' (de openbarende
gedachte) in ons weer.
Het Woord was aan God en aan geen ander, omdat er geen
ander was. Alles wat aan de mens uitgelegd kan worden begint
bij het Woord, dat van God is. Uit het Woord, uit God, werden
Zijn openbarende gedachten kenbaar, toen Hij begon met het
scheppen van de geestelijke wereld en het engelenrijk. Later
schiep Hij het fysieke universum en uiteindelijk de mensheid. Tot
op de dag van vandaag blijft God voortdurend Zijn wil openbaren
in alles wat Hij doelbewust geschapen heeft. Zo is God. Dat is
het Woord van God dat zichtbaar (geopenbaard) wordt in de
wereld.
Inderdaad
"Alle dingen zijn door het Woord [van God] geworden, en zonder
dit [sprekende van het Woord wat God is] is geen ding geworden,
dat geworden is. In het Woord [van God] was leven, en het leven
was het licht der mensen." (Johannes 1:3-4)
Alles wat bestaat komt voort uit Gods doelmatige planning die
Hij in Zijn eigen geest bepaald en geformuleerd heeft. Dit alles
staat in Gods Woord opgesomd, en is een kwestie van Gods wil.
Gods plan is om Zijn begrip, Zijn wijsheid en Zijn eigen
Woord met de mensheid te delen, opdat wij allen met hetzelfde
doel voor ogen tot eenheid van geest kunnen komen - met één en
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dezelfde wil. Het is de bedoeling dat wij allen individueel uniek
zijn, maar ook in volledige overeenstemming (volledige
eensgezindheid van geest) met de wil, de geest, het doel en de
weg van God.
Deze weg zagen we voor het eerst in het leven van Jezus
Christus. Aan de hand van Jezus Christus wordt ons getoond hoe
zo'n leven in eenheid van geest, in de God Familie (in Elohim)
mogelijk is. Maar zoals in dit boek reeds beschreven werd, de
transformatie (verandering) van deze fysieke vleselijke natuur
naar de geestelijke Goddelijke natuur, is geen makkelijk procédé
voor de mensheid.
Van in den beginne, voordat er ook maar iets anders bestond,
was er alleen Yahweh El Elohim, de EEUWIGE God van de God
Familie. Toen kwam de tijd voor het volgende lid van de Familie
(het tweede lid). Hij zou de eerste zijn om verwekt en later
geboren te worden als de éérste van de éérste vruchten die tot de
God Familie (Elohim) zou toetreden. De tijd in Gods plan was
aangebroken dat het Pascha tot de mensen zou komen, om later
opgewekt te worden als Jezus Christus Elohim - Jezus Christus
van de God Familie.
Sprekende over Jezus Christus ging Johannes verder met te
zeggen:
"Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en
wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als
van de eniggeborene van de Vader, vol van genade en
waarheid." (Johannes 1:14)
De openbarende gedachte (Woord, Logos) van de Almachtige
God werd aan Jezus Christus gegeven, in Jezus Christus, en was
de manifestatie, de openbaring van God aan de mens. Jezus
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Christus werd met dezelfde geest als God, Zijn Vader, geboren.
Maar Hij groeide op met Zijn eigen identiteit, door alles wat Hij
in Zijn fysieke leven ervaarde; waarbij Hij Zijn eigen unieke
individualiteit ontwikkelde onafhankelijk van Zijn Vader.
Later tekent Johannes iets nog veel diepgaander op, wat God
aan de mensheid openbaarde, iets wat de mensheid nooit tevoren
begrepen had.
God IN Christus
In Johannes 14 vertelde Jezus Christus de discipelen dat zij,
omdat zij in God geloofden, ook in Hem moesten geloven. In
Christus geloven houdt veel meer in dan eenvoudigweg te
geloven dat Hij bijna 2.000 jaar geleden leefde en stierf voor de
zonden van de mensheid. Integendeel, het houd in dat u alles wat
Hij zei gelooft - en dat doet de wereld niet.
Jezus vertelde hen dat de tijd gekomen was dat Hij moest gaan
om een plaats voor hen te bereiden. Men begrijpt niet wat Hij hun
vertelde. Hij gaf hun deze woorden op de allerlaatste avond van
Zijn fysieke leven op aarde, op de Pascha-avond Zijn tijd was
gekomen om te sterven als het Pascha (offer) voor de gehele
mensheid, om daarna uit de dood opgewekt te worden om als
eerste tot Elohim, tot de God Familie, tot het Koninkrijk van God
toe te treden. Als Jezus Christus Elohim kon hij nu een deel van
Gods plan vervullen, waardoor het pad geëffend zou worden voor
anderen, om ook in de Familie te komen.
Jezus zei tegen de discipelen: "En waar Ik heen ga, daarheen
weet gij de weg ." (Johannes 14:4) Waarop Thomas antwoordde
dat hij niet wist waar Hij heenging, en dat zij dus de weg niet
konden weten. Jezus Christus had het niet over een plaats, maar
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over een manier van leven, die je moet leven om tenslotte in de
God Familie te komen. En dus reageerde Jezus als volgt: "Ik ben
de weg, en de waarheid en het leven; en niemand komt tot de
Vader dan door [via] Mij." (Johannes 14:6)
God openbaarde dat de weg om in Zijn Familie te komen en de
weg om één van geest met Hem te worden, door Zijn Zoon Jezus
Christus was. Het procédé dat in Jezus Christus aan het werk
was, stond klaar om ook in anderen te gaan werken, teneinde een
transformatie (verandering) in de geest te bewerkstelligen, die
hen tot in Gods Familie zou leiden. Dit proces van verandering
dat in de mensheid moet plaatsvinden, leidt ons door een proces
van bekering tot Gods manier van leven. Maar de mens kan dit
niet op eigen kracht en uit eigen wilskracht bereiken. Het vereist
de kracht van God, die in onze geest kan werken, om onze
manier van denken te veranderen zodat we tot eenheid en
overeenstemming met God kunnen komen. Het is interessant om
hier op te merken dat het Griekse woord dat vertaald wordt als
'bekeren' werkelijk 'anders gaan denken' betekent.
Nu zou Jezus Christus nog meer aan de discipelen openbaren,
om te tonen hoe dit proces ten uitvoer gebracht zou worden.
Christus zei:
"Indien gij Mij kendet zoudt gij ook Mijn Vader gekend hebben.
Van nu aan kent gij Hem en hebt gij Hem gezien." (Johannes
14:7)
Deze uitspraak was verwarrend voor de discipelen, en Filippus
zei dan ook tegen Christus dat als Hij hun gewoon de Vader zou
laten zien, dit voor hen voldoende zou zijn. Maar Jezus sprak
over iets geestelijks, niet iets fysieks. De discipelen waren in hun
denken beperkt tot het fysieke:
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"Ben Ik zolang bij u Filippus, en kent gij Mij niet? Wie Mij gezien
heeft, heeft ook de Vader gezien; hoe zegt gij dan: Toon ons de
Vader?" (Johannes 14:9).
Nogmaals, dit is hetzelfde als wanneer men in het traditionele
Christendom spreekt over 'geloven in Jezus Christus', maar er
niet in slaagt de diepere betekenis van Jezus Christus te
begrijpen. Het is een kwestie van Zijn geest te kennen, Zijn
innerlijke wezen dat wordt opgesomd in het 'Woord' van God de
Vader, en dit openbaart ons Gods ware levenswijze. Lees
aandachtig wat Jezus verder zei:
"Gelooft gij niet dat Ik in [een geestelijke realiteit] de Vader ben
en de Vader in Mij is? De woorden die Ik tot u spreek, zeg Ik uit
mijzelf niet, maar de Vader die in Mij blijft doet Zijn
werken." (Johannes 14:10).
Jezus Christus ging niet met de eer lopen, maar openbaarde dat
Hij en de Vader één in geest en daden waren, in volledige
overeenstemming met elkaar. Hij toonde dat dit alles tot stand
gebracht werd door God de Vader die in Hem woonde door de
kracht van de geest die het Woord (Gods eigen geest) overbrengt
(communiceert) aan wie Hij (God) wil. Christus toonde dat Hij
(Jezus) volledig één was met de Vader, met het Woord van God,
en dat dus die dingen die door Hem gebeurden volledig van God
waren:
"Geloof Mij dat Ik in de Vaderben , en de Vader in Mij is; of
anders gelooft om de werken zelf." (Johannes 14:11).
Hij zei hun dus, dat als zij Hem niet konden geloven, wanneer
Hij zei dat de Vader in Hem en Hij in de Vader was, dat zij Hem
ten minste moesten geloven vanwege de werken waar zij getuige
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van geweest waren die alleen maar van God de Vader konden
komen.
Jezus Christus gaf deze uiteenzetting aan de discipelen zodat
zij (en anderen die luisterden) zouden kunnen beginnen te
begrijpen dat God in de mensheid begon te werken, om hen in
staat te stellen op een geestelijk niveau te groeien en inzicht te
krijgen. Dit is hét procédé wat ertoe zal leiden dat mensen na
verloop van tijd tot Gods Familie zullen kunnen toetreden.
God en Christus IN de Mens
Jezus Christus vertelde deze zaken aan de apostelen om hen voor
te bereiden op de komst van de heilige geest, die over hen
uitgestort zou worden aan het begin van de Pinksterdag. Door
Zijn dood, als betaling voor de zonden van de gehele mensheid,
vervulde Hij het doel dat God door het Pascha-Lam geopenbaard
had. Na Zijn opstanding werd Jezus Christus onze Hogepriester,
en door Hem kon de mens nu toegang hebben tot Gods troon.
De toegang tot God werd mogelijk gemaakt doordat zonden nu
vergeven kunnen worden door Jezus Christus. God kan niet in de
nabijheid van zonde zijn, en dus zal Hij ook niet verblijven in
diegenen wiens zonden niet vergeven zijn. De reden waarom
Jezus Christus moest sterven is dat wij daardoor in Hem
vergeving kunnen krijgen, en dat vervolgens God de Vader en
Jezus Christus in de mens kunnen komen wonen. Alleen hierdoor
kan Gods heilige geest in ons komen wonen, zodat wij veranderd
kunnen worden (in ons denken) en eensgezind in
overeenstemming met Gods ware levensweg kunnen komen.
In verband met datgene wat op de Pinksterdag zou gebeuren en
wat in de Kerk zou blijven plaatsvinden, vertelde Jezus Christus
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de discipelen over het belang van de heilige geest die hun
gezonden zou worden. Hij was hun voorspreker geweest, degene
die tot dan toe bij hen geweest was om hen te helpen met Gods
levenswijze. Maar nu zou Hij sterven, en dus zei Hij dat Hij nu
zou bidden tot Zijn Vader, om hen een andere voorspreker te
sturen:
"En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere trooster
[Grieks - hulp, een die begeleid] geven om tot in eeuwigheid bij u
te zijn.[in u te wonen, verblijven]." (Johannes 14:16)
Dit woord 'trooster' in het Grieks heeft vele bijbelgeleerden in
verwarring gebracht omdat het in het Grieks een mannelijk
woord is, zoals het geval is met vele onderwerpen. Het woord
'trooster' staat in dit geval niet voor een levend wezen, zoals
sommigen verondersteld hebben. In I Johannes 2:1 wordt Jezus
Christus aangewezen als onze 'trooster' oftewel 'voorspreker',
maar in dit geval verwijst Jezus Christus naar de heilige geest die
over hun uitgestort zou worden om hun te helpen en bij te staan.
Omdat Christus nu niet langer bij hen zou zijn (fysiek in hun
midden zou zijn) hadden zij een trooster en een hulp nodig,
namelijk de heilige geest. Het ontvangen van de heilige geest in
hun leven betekende dat God de Vader en Jezus Christus bij hen
zouden zijn en letterlijk in hun zouden verblijven, door hun geest
die in het verstand zou wonen, in de geestessentie die reeds in de
mens (het verstand) aanwezig is.
Christus legde uit wat de trooster is:
"De Geest der waarheid die de wereld niet kan ontvangen, want
zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij
blijft bij u en zal in u zijn." (Johannes 14:17).
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De heilige geest is iets wat niet door mensen in de wereld
ontvangen of ervaren kan worden, tot de tijd dat God haar geeft
nadat Hij hun vergiffenis en bekering geschonken heeft. Dus, de
wereld kan die zaken die alleen Gods geest aan het menselijke
verstand kan overdragen, niet weten. Gods geest geeft aan de
mensheid het vermogen om geestelijke dingen te zien (begrijpen,
weten) over Gods ware wegen.
God openbaarde iets ongelooflijks aan de discipelen, maar men
heeft niet begrepen wat Christus zei
Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u [Grieks - ben
komende]." (Johannes 14: 18).
Dit is dezelfde uitdrukking die Hij in vers 3 gebruikte:
"En wanneer Ik heenga en u een plaats bereid heb, kom Ik weder
en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij moogt zijn waar ik
ben." (Johannes 14:3).
Jezus Christus spreekt hier niet over een toekomstige
gebeurtenis in verband met Zijn tweede komst, omdat het woord
dat hier als 'kom' vertaald wordt, geen toekomende tijd is. Het is
een 'onvoltooid tegenwoordige tijd, indicatief, medium' in de
Griekse taal. En omdat we in het Nederlands geen 'medium'-vorm
hebben, is het vaak ook moeilijk om dit in een vertaling correct
weer te geven. Een betere manier om weer te geven wat hier
gezegd wordt is door de 'onvoltooid tegenwoordige tijd' te
gebruiken.
Dit is een zeer moeilijke opdracht voor een vertaler die God
niet begrijpt, noch de manier waarop Hij een complete
verandering in de geest van de mens teweeg brengt: van een
fysieke en egocentrische geest naar een volledig onzelfzuchtige
geest.
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De specifieke tijd die dit woord weergeeft, heeft een speciale
betekenis: het houdt in dat Jezus Christus op een gegeven punt in
de tijd zal beginnen te komen, en dat Hij van dan af zal blijven
komen. Dit is zinloos als je het over fysieke mensen hebt. Maar
God openbaarde dat Hij en Zijn Zoon vanaf een zeker punt in de
tijd, door middel van de kracht van de heilige geest in iemands
leven zouden beginnen te komen; en dat Zij dat zouden blijven
doen, door in dat individu te blijven wonen (verblijven, leven in).
Daarom ging Jezus verder met Zijn uitleg over de heilige geest,
die als een voorspreker (trooster, begeleider) gegeven zou
worden, nadat Hij in de hemel opgenomen zou zijn:
" Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer, maar gij ziet
mij want Ik leef en gij zult leven. Te dien dage zult gij weten, dat
Ik in Mijn Vader ben, en gij in Mij, en Ik in u." (Johannes
14:19-20).
Hij legde uit dat de wereld Hem niet langer zou kunnen zien
(fysiek), omdat hij op het punt stond gedood en begraven te
worden, om vervolgens op te staan en ten hemel op te stijgen.
Voorts legt Hij uit dat de discipelen Hem nog wél zouden kunnen
zien (geestelijk), en dat omdat Hij zou leven, zij ook zouden
leven (geestelijk).
Christus zei dat wanneer de heilige geest tot hen (de
discipelen) zou beginnen te komen, dat het moment zou zijn
waarop zij in staat zouden zijn om te weten (geestelijk ervaren)
dat de Vader en Christus zouden leven in hen, en zij (de
discipelen) in Hen. Dit proces begon op de Pinksterdag. God de
Vader en Jezus Christus begonnen in het leven (de geest/het
verstand) van de discipelen te komen(geestelijk), en te leven in
hen. Wanneer later ook anderen in de Kerk geroepen zouden
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worden (gedoopt worden, en de heilige geest ontvangen geestelijk verwekt worden), zouden zij ook dit zelfde leven dat in
hen zou wonen (voortdurend in hen zou zijn) ondervinden.
Op de Pinksterdag begon God in de mensheid te wonen. Dát is
wat Jezus Christus op de laatste avond van Zijn fysieke leven aan
Zijn discipelen openbaarde, op die bewuste Pascha avond. Dit is
één van de belangrijkste dingen die God ooit aan de mensheid
geopenbaard heeft - dat Hij en Zijn Zoon in de mens kunnen
leven, en dit blijvend doen om uiteindelijk een geestelijke
verandering in het verstand van de mens te realiseren. Het duurde
tot dat moment in de tijd, na 4.000 jaar dat de mens op aarde was,
dat God dit aan een klein aantal uitgekozen mensen openbaarde;
en we zijn nu bijna 2.000 jaar voorbij de tijd die God verkoos om
een begin te maken met deze dingen aan de mensheid te
openbaren:
"Wie Mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij
liefheeft [om God waarlijk te leren kennen, moet je gaan leven
volgens de levenswijze die in Zijn woorden vervat zit - Zijn
geboden], en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door Mijn
Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren
[geestelijk openbaren, Zichzelf kenbaar maken]. Judas, niet
Iskariot, zeide tot Hem: Here, en hoe komt het dat Gij Uzelf aan
ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en
zei: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord bewaren en
Mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en
bij hem wonen [Grieks - woonplaats/verblijfplaats]. Wie Mij
niet liefheeft bewaart Mijn woorden [logos] niet; en het woord
[logos] dat gij hoort is niet van Mij, maar van de Vader, die Mij
gezonden heeft." (Johannes 14:21-24).
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Toen Jezus Christus zei dat Hij en Zijn Vader in het leven van
de discipelen zouden komen, en in hen zouden wonen [Grieks woonplaats/verblijfplaats], gaf Hij meer uitleg over iets wat Hij
reeds eerder aan hen had geïntroduceerd. Hij had hen daarvoor
reeds verteld:
"in Mijns Vaders huis zijn vele woningen - anders zou Ik het u
gezegd hebben - want Ik ga heen om u een plaats te
bereiden." (Johannes 14:2)
Dit woord wordt vaak als 'woningen' vertaald, maar dat is niet
correct. Dit woord wordt namelijk slechts op één andere plaats
nog gebruikt, en dat is in vers 23, waar het als 'wonen' wordt
aangebracht. Beide werden uit het Grieks vertaald, waar het
originele woord de betekenis 'woonplaats' of 'verblijfplaats'
draagt.
Jawel, Gods plan bevat ook Zijn vermogen om Zijn
woonplaats in ons mogelijk te maken, door de heilige geest die
hij schenkt wanneer iemand wordt gedoopt en verwekt door Gods
geest. Daarna zal God in ons komen wonen, en dat zal Hij blijven
doen zolang wij getrouw vasthouden aan ons bekeringsproces en
trachten Zijn leven in ons te behouden.
De apostel Paulus legt ditzelfde proces uit in Efezen:
"Want door Hem [Jezus Christus] hebben wij beiden in één geest
de toegang tot de Vader. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en
bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen [van diegenen
die God geroepen heeft] en huisgenoten Gods." (Efezen
2:18-19).
Dat is precies waar Christus het over had toe Hij zei: "In Mijns
Vaders huis zijn vele woningen (woonplaatsen/verblijfplaatsen)."
Met andere woorden, het huishouden van God is samengesteld
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uit velen die de mogelijkheid hebben om deel van de God
Familie te worden, in de Tempel van God (geestelijk), in het
Huishouden van God.
"Gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten,
terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In Hem wast elk
bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel heilig in de
Here." (Efezen 2:20-21).
God openbaart hier dat mensen als zij eenmaal tot een relatie
met Hem geroepen zijn gedoopt worden, de heilige geest
ontvangen en deel worden van het geestelijke huishouden - de
geestelijke Tempel van God. Doordat God in de mens gaat
wonen, kan de mens aan een proces van verandering beginnen.
"In wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede
[woonplaats/verblijfplaats] Gods in de geest." (Efezen 2:22)
Er valt nog veel meer te leren over dit proces, maar dit alles
heeft aangetoond wat het doel is en wat de middelen zijn
waardoor God in Zijn eigen Zoon kon wonen teneinde Zijn doel
voor de mensheid te verwezenlijken door middel van Jezus
Christus als ons Pascha-offer. Door wat Jezus Christus, als ons
Pascha vervulde, en doordat Hij vervolgens als onze Hoge
Priester werd opgewekt, kan God nu ook in de mensheid wonen
om een volledige verandering teweeg te brengen. Die is
noodzakelijk om in de God Familie geboren te kunnen worden in Elohim.
Doordat God in de geest in de mensheid komt wonen, kan de
geest van de mensen veranderd worden van zelfzuchtig naar
onzelfzuchtig, van de weg van nemen naar de weg van geven, en
van vleselijk (fysiek) denken naar Goddelijk (geestelijk) denken.
Daarom zei Paulus ook:
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"En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld [aan de wereldse
gewoonten, wat in onze natuur ligt], maar wordt hervormd door
de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat
de wil van God is, het goede, welgevallige en
volkomene." (Romeinen 12:2).
Alleen doordat Gods leven (Zijn heilige geest) in ons woont,
kan ons verstand (onze menselijke geest) veranderd worden en in
overeenstemming en eenheid met Gods wil en woord komen.
Ons verstand moet vernieuwd worden, en aldus kunnen wij
beginnen met Gods weg voor onszelf te bewijzen. Doordat wij
Zijn levenswijze in de praktijk in ons leven kunnen gaan
toepassen, kunnen wij voor onszelf bewijzen dat Gods manier
van leven goed en perfect is.
Hopelijk zult u nu beter begrijpen waarom God het volgende
door Paulus tot ons zei:
"Laat die gezindheid in u zijn, welke ook in Christus Jezus
was." (Filippenzen 2:5)
Gods eigen geest, het
Woord (Logos), werd vlees gemaakt. Jezus Christus werd het
Woord van God dat zichtbaar gemaakt werd aan de mensheid.
Het is Gods bedoeling dat diezelfde geest in de mensen gaat
wonen, om hen te veranderen zodat zij op hun beurt uiteindelijk
kunnen toetreden tot Zijn (Gods) Familie, de Familie van God,
het Koninkrijk van God - Elohim.
Gemaakt naar Gods Beeld
God is Zichzelf aan het vermenigvuldigen (reproduceren) door
een Familie te scheppen, die het Koninkrijk van God zal worden.
Dat is van in het begin Gods plan en doel geweest, nog voor dat
er ook maar iets geschapen was, zelfs nog voordat de

270

HET MYSTERIE VAN GOD GEOPENBAARD

geestenwereld met het engelenrijk geschapen werd. Voordat God
ook maar iets schiep, bepaalde Hij hoe Hij Zijn plan ten uitvoer
zou brengen. God bepaalde van te voren dat de mens naar Zijn
beeld (naar Zijn aard) geschapen zou worden. De eerste fase was
de fysieke fase van Zijn schepping van de mensheid, toen Hij
(God) de mens naar Zijn beeltenis schiep.
In het vorige deel hebben we ten dele de geestelijke schepping
die God in de mens aan het verwezenlijken is behandeld. Die fase
in Gods schepping behelst het vormen van de mens naar Zijn
gelijkenis op een geestelijk niveau, door de geest van de mens
dusdanig te hervormen dat de mens in eenheid en
overeenstemming met God en Zijn woord en levenswijze kan
komen.
Die verandering in de mensheid wordt bereikt doordat haar de
mogelijkheid geschonken wordt om geestelijk verwekt te
worden, net zoals een kind in de baarmoeder van zijn moeder
verwekt en later op de wereld gezet wordt. Na de geestelijke
verwekking door God, kunnen Hij (God) en Zijn Zoon in de
persoon die verwekt is, gaan wonen. Op deze manier, door
verwekt te worden en in de baarmoeder (in de Kerk die de
moeder van ons allen is) opgenomen te worden, kan de
geestelijke schepping beginnen. Die geestelijke schepping blijft
continu geestelijk groeien, tot op het moment dat zij geboren kan
worden (geestelijk) in het Koninkrijk van God, in de Familie van
God, om Elohim te worden. Inderdaad, de mensheid is naar Gods
beeld gemaakt (op fysiek vlak), maar eens verwekt, vindt er een
transformatie plaats in het verstand totdat men geboren kan
worden naar Gods ware gelijkenis (op geestelijk niveau) nadat
men geest geworden is in de God Familie.
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Er kan nog zoveel meer geschreven worden over alles wat
Gods grote plan behelst, maar in dit boek kunnen we nog maar
twee aspekten behandelen. Eenieder die een oprecht verlangen
heeft om meer te leren kan surfen naar een website die vele van
mijn preken bevat (www.cog-pkg.org). Een aantal van de dingen
die we in dit hoofdstuk aan bod hebben laten komen, worden
meer in detail behandeld in de sectie getiteld 'Feast of
Tabernacles-2005' (Loofhutten Feest-2005).
Van in den beginne toen God de mensheid schiep, begon Hij te
openbaren wat Zijn doel met de schepping was:
"Want zo zegt de (ENE EEUWIGE) HEERE [Yahweh] die de
hemelen geschapen heeft - Hij is God [Elohim] - die de aarde
geformeerd en haar gemaakt heeft, Hij heeft haar gegrondvest;
en niet tot een baaierd [Hebreeuws - 'tohoo' - leeg en vormeloos]
heeft Hij haar geschapen, maar ter bewoning heeft Hij haar
geformeerd: Ik ben de (ENE EEUWIGE) HEERE [Yahweh] en er
is geen ander." (Jesaja 45:18)
Zoals we in het voorgaande hoofdstuk behandeld hebben
schiep de EEUWIGE God de aarde in grote schoonheid. Maar na
verloop van tijd rebeleerde Satan samen met één derde van het
engelenrijk, en begonnen zij alles in Gods schepping te
vernietigen. Hun pogingen om de schepping te vernietigen
leidden tot een soort van nucleaire winter over de gehele aarde.
Wanneer wij het begin van Genesis lezen, lezen we niet over de
oorspronkelijke schepping van het heelal, ons zonnestelsel en de
aarde, maar lezen we over de herschepping van het
aardoppervlak om haar opnieuw bewoonbaar en levensvatbaar te
maken.

272

HET MYSTERIE VAN GOD GEOPENBAARD

"In den beginne schiep God [Elohim] de hemel en de aarde. [Dit
verwijst naar het echte begin toen de hemel en de aarde voor het
eerst geschapen werden.] De aarde nu was woest en ledig
[herinner u dat God zei dat Hij haar niet zo geschapen had, maar
dat zij zo werd door Satans rebellie], en de duisternis lag op de
vloed, en de geest van God [Elohim] zweefde over de wateren.
En God [Elohim] zeide: Er zij licht; en er was licht. En God
[Elohim] zag dat het licht goed was, en God [Elohim] maakte
scheiding tussen het licht en de duisternis [Hij stelde opnieuw de
dag- en nachtcyclus in]. En God [Elohim] noemde het licht dag
en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest
en het was morgen geweest : de eerste dag." (Genesis 1: 1-5).
Zo begon God aan de herschepping van het aardoppervlak,
door haar terug in de perfecte baan te brengen met de juiste
omwenteling. God stelde de eerste dag in, beginnend bij de
zonsondergang van de ene dag (bij het begin van de avond/nacht
periode) voortgaand door het daglicht gedeelte tot de volgende
zonsondergang. Dit is naar Bijbelse maatstaven een volledige dag
voor God. Daarom begint dus ook de zevendedags Sabbat bij
zonsondergang van de zesde dag en loopt zij teneinde aan het
eind van de zevende dag, bij zonsondergang.
Toen schiep God de mens.
"En God [Elohim] zeide; Laat ons mensen maken naar ons
beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee
en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de
gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op aarde
kruipt." (Genesis 1:26)
Voor veel mensen is dit 'Laat ons mensen maken naar ons
beeld, als onze gelijkenis..' verwarrend geweest. Sommigen
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hebben geloofd dat Hij naar de engelen verwees die Hem hielpen,
maar dat is niet het geval. Anderen hebben geloofd dat Hij tot een
ander lid van de God Familie sprak, maar ook dat is niet juist.
God openbaarde Zijn plan en doel door deze verzen in Genesis
1 te inspireren, dat daarin alleen het woord 'Elohim' gebruikt zou
worden. Hij toonde het doel aan van alles wat Hij gedurende die
eerste zes dagen verwezenlijkt had, en Hij schiep op die zesde
dag de mens. Het woord 'Elohim' wordt gebruikt om Zijn doel te
tonen, omdat dit woord een meervoudsvorm is dat Zijn Familie
openbaart en de naam die hij daaraan gegeven heeft - Elohim.
Yahweh Elohim schiep de mensheid, en Hij sprak op profetische
wijze over Zijn doel met de mensheid - dat zij uiteindelijk deel
van Elohim zouden worden. De mensheid werd niet geschapen
om slechts een fysieke uiterlijke gelijkenis aan God te hebben,
maar zij zou uiteindelijk ten volle naar Gods geestelijke beeld en
gelijkenis geschapen worden. De mens zou door de geest verwekt
worden en groeien totdat zij uit geest in Gods Familie geboren
zouden kunnen worden.
Deze vertaling in Genesis 1:26 is wat ongelukkig en verre van
correct. De woorden 'beeld' en 'gelijkenis' verwijzen naar het
woord 'Elohim'. Er staat eigenlijk: "Laat de mens gemaakt
worden naar hetzelfde beeld en met dezelfde gelijkenis als
Elohim." De schepping van de mens was niet de volledig
voltooide schepping die God voor ogen had (voorafbepaald,
voorbestemd) met de mensheid, maar deze fysieke schepping was
het begin. De geestelijke schepping zou daarna komeen, en zou
in de volgende 7.000 jaar van Gods plan uitgewerkt worden en
dit zou meteen ook een profetische vervulling van de zevendagen-week zijn:
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"En God [Elohim] schiep de mens naar Zijn beeld; naar Gods
[Elohim] beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij
hen." (Genesis 1:27)
Op de zevende dag rustte God van al Zijn werk dat Hij gedaan
had om de aarde opnieuw leefbaar (bewoonbaar) te maken. Zo
begon Hij de eerste fase van de schepping van Zijn eigen Familie
(Elohim). Die eerste fase begon met de fysieke schepping van de
mens en mettertijd zou de geestelijk fase van dat scheppingswerk
volgen.
Het was de EEUWIGE God die schiep en die leven
voortbracht:
"Alzo werden voltooid de hemel en de aarde en al hun heer. Toen
God [Elohim] 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 [Elohim] zegende de zevende dag en
heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk dat
God [Elohim] scheppende tot stand had gebracht. Dit is de
geschiedenis van de hemel en de aarde, toen zij [met alle leven
erop] geschapen werden. Ten tijde dat de (ENE EEUWIGE)
HERE [Yahweh] God [Elohim] aarde en hemel maakte [de
eerste hemel, zijnde de atmosfeer van de aarde]." (Genesis 2:1-4)
Het was de EEUWIGE God (Yahweh Elohim) die de mens
schiep en voortbracht:
"Toen formeerde de (ENE EEUWIGE) HERE [Yahweh] God
[Elohim] de mens van stof uit de aardbodem en blies de
levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend
wezen." (Genesis 2:7)
Het is overduidelijk dat de EEUWIGE (Yahweh) God
(Elohim), en Hij alleen, de mensheid schiep.
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De Eerste die tot Elohim toetrad
Jezus Christus was de eerste uit de gehele mensheid die tot de
God Familie toetrad. Van in het begin was er slechts één
EEUWIGE God (Yahweh Elohim). Jezus Christus werd na Zijn
dood de éérste van de gehele mensheid die uit de dood opgewekt
werd, om de Familie van God in te gaan - en werd daarbij Jezus
Christus Elohim.
"Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van
hen die ontslapen zijn." (I Corinthiërs 15:20)
Jezus Christus wordt hier aangeduid als de 'eerste' der eerste
vruchten van God, omdat Hij de eerste is die uit de dood
opgewekt wordt, de eerste die geestelijk geboren wordt, en de
eerste die het Koninkrijk van God (Elohim) binnen gaat. God
openbaart dat velen tot Zijn Familie (Elohim) zullen toetreden.
De 144.000 worden ook als eerste vruchten van Gods Familie
bestempeld, omdat zij de eersten zullen zijn uit de menselijke
familie die tot leven gewekt zullen worden om God (Elohim) te
worden. Paulus legde voorts uit dat er een zekere volgorde is
waarin zij, die uit de dood opstaan opgewekt worden:
"Maar ieder in zijn rangorde: Christus als eersteling [eerste der
eerste vruchten], vervolgens die van Christus zijn bij Zijn
komst." (I Corinthiërs 15:23).
De opstanding van vele miljarden, zal op een later tijdstip, na
dit alles komen.
Zoals we reeds eerder besproken hebben, was Gods doel niet
volledig bereikt toen Hij de mensheid schiep als fysieke
menselijke wezens, maar Zijn grotere doel lag in een geestelijke
schepping. Nadat menselijke wezens verwekt zijn door de heilige
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geest, zullen zij een geestelijke groei doorlopen tot op het
moment dat zij opgewekt zullen worden in de geestelijk Familie
van God. De apostel Jacobus sprak hiervan toen hij schreef:
"Naar Zijn [Gods] raadsbesluit heeft Hij ons voortgebracht door
het woord [Grieks - 'logos'- openbarende gedachte van God] der
waarheid, om in zekere zin eerstelingen te zijn in Zijn
schepping." (Jacobus 1:18)
De schepping waarvan hier sprake is, is het scheppingsproces
waardoor wij door Gods geest verwekt worden, en waardoor wij
mettertijd in onze geest omgevormd worden tot eenheid en
volledige overeenstemming met God. Eens wij volledige
volwassenheid bereikt hebben kunnen we in Gods geestelijk
Familie - in Elohim - geboren worden.
Jezus Christus was de eerste die naar het geestelijke beeld en
gelijkenis van God geboren werd, de eerstgeborene in de God
Familie. Geen mens (uit mensen geboren) had ooit de rol van
Jezus Christus als het Paschaoffer voor de gehele mensheid
kunnen vervullen. Het was een absolute vereiste dat de
Almachtige God de Vader van Jezus Christus zou zijn. Jezus
Christus kon slechts één menselijke ouder hebben, Zijn moeder
Maria, maar God moest Zijn Vader zijn. Jezus Christus moest
geboren worden met Gods geest in Zich - het Woord dat vlees
gemaakt werd. Toen Hij op de wereld gezet werd, werd Hij als
uniek individu geboren net zoals elk kind, behalve dan dat Zijn
Vader God was, en dat Zijn geest de geest van God (niet die van
de mens) was. Dit stelde Hem in staat om in volledige
overeenstemming met het doel en de wil van God te leven. Dat
proces behelst nog veel meer, maar dit is de eerste stap die u zal
helpen om dit alles te begrijpen.
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Paulus zei over Jezus: "Hij is het beeld van de onzichtbare
God, de eerstgeborene der ganse schepping." (Kolossenzen 1:15)
Herinner u dat Gods doel voor de mensen is dat zij in Elohim
geboren kunnen worden, als leden van Zijn Familie. Dat is het
doel van de gehele de schepping. Jezus Christus wordt hier de
eerstgeborene van de hele schepping genoemd - het
scheppingswerk om de gehele mensheid in Gods Familie te
brengen. Alles wat God schiep staat ten dienste van het ultieme
doel dat Hij aan het uitwerken is, om Zijn Familie tot stand te
brengen.
Het 'leven' dat vanaf het begin in Jezus was, is hetzelfde 'leven'
dat ook wij in ons kunnen ontvangen (dat in ons gaat leven door
de geest) wanneer wij eenmaal door God verwekt zijn. Dan
begint er zich een nieuw leven in ons te ontplooien, wat gepaard
gaat met een verandering van onze geest, van het fysieke en
egoïstische naar Gods wegen. Dan kunnen ook wij delen in
datzelfde leven dat in Jezus Christus woonde, na de vergeving
van onze zonden en nadat God in ons komt wonen bij onze
verwekking.
Het is altijd Gods plan geweest vanaf het begin, dat de mens
door Zijn geest verwekt zou kunnen worden, na de vergeving van
zonden door het bloed van Jezus Christus. Vanaf dat moment
moeten we gaan groeien en gekneed en gevormd worden naar het
beeld en de gelijkenis van onze oudere broer Jezus Christus,
zodat we net als Hij ook in de God Familie geboren kunnen
worden.
"Want die Hij [de Almachtige God] tevoren gekend heeft, heeft
Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld Zijns
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Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele
broederen." (Romeinen 8:29)
Jezus Christus was de eerste die in de God Familie geboren
werd. God plande vanaf het begin hoe de mensheid in en door
Zijn Zoon ook in die Familie geboren kon worden. Om dit
onderwerp beter te begrijpen moet u weten wie Melchizedek was.
MELCHIZEDEK
Er is veel gespeculeerd over de betekenis van het verhaal van
Melchizedek, maar niemand is ooit in staat geweest om het
werkelijk te begrijpen. Maar als u de waarheid over dit verhaal
kent, dan zal u beter gaan begrijpen hoe God in en door Jezus
Christus werkte, met het doel Zijn wil betreffende de schepping
van Elohim - de God Familie - uit te voeren.
Hoe God Met Abraham Werkte
We kunnen veel leren over hoe God in de mens kan leven
(wonen, verblijven) als we gaan begrijpen hoe Hij Zichzelf aan
Abraham openbaarde. Laten we ons eerst concentreren op de
gelegenheid waarbij God Abraham bezocht samen met twee
engelen. Op dat tijdstip vertelde God voor het eerst aan Abraham
dat Sarah een jongen zou baren, ook al had zij de leeftijd om
kinderen te baren reeds lang overschreden. We hoeven het hele
verhaal hier niet te herhalen, maar halen enkel dat deel aan dat
ons meer inzicht zal verschaffen:
"En de (ENE EEUWIGE) HERE [Yahweh] verscheen aan hem
[Abraham] bij de eiken van Mamre, terwijl hij [Abraham] op het
heetst van de dag in de ingang der tent zat. En hij sloeg zijn ogen
op en zag, en zie, drie mannen stonden bij hem. Toen hij hen zag,
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liep hij hun uit de ingang van zijn tent tegemoet, en boog zich ter
aarde, en hij zeide: Mijn Heer, indien ik uw genegenheid
gewonnen heb, ga dan niet aan uw knecht voorbij." (Genesis
18:1-3)
De reden waarom we deze verzen nader bekijken is om een
aantal specifieke opmerkingen te maken. De mannen die aan
Abraham verschenen, verschenen alle drie in de vorm van
fysieke mensen. Engelen kunnen zich niet aan mensen zichtbaar
maken, tenzij God hun dit toestaat. Als God Zich vertoont in een
fysieke manifestatie van Zichzelf (in de vorm van een menselijk
lichaam) dan is dat een unieke aangelegenheid. Een fysiek
lichaam kan nooit de Almachtige God bevatten, maar bij enkele
van Zijn eerste ontmoetingen met de mens gebruikte Hij wel een
fysiek lichaam om met hen te communiceren.
We moeten goed begrijpen dat, zoals de Bijbel duidelijk
onderwijst, niemand (geen mens) ooit God heeft gezien. Wanneer
zo'n uitspraak in de Bijbel gedaan wordt, dan is dit letterlijk
bedoeld, want de mensheid is niet in staat om ook maar iets van
de geestenwereld waar God verblijft waar te nemen. De mens kan
geen geest waarnemen. Alleen wanneer er een fysieke
manifestatie (van datgenen wat geestelijk is) gegeven wordt, kan
de mens iets zien. Dit moet niet verward worden met datgene wat
Jezus Christus onderwees, toen Hij sprak over de mogelijkheid
om de Vader (Johannes 14) en Hemzelf (na Zijn opstanding) te
zien. In die voorbeelden sprak Christus over zaken die geestelijk
van aard zijn, en die met inzicht (geestelijk begrip) te maken
hebben, en die komen door openbaring van God (het zien van
Gods wegen, Zijn geest, Gods waarheid en Gods identiteit - God
werkelijk leren kennen). Als Jezus uitleg gaf over zulke zaken,
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dan ging dat nooit over het fysieke vermogen van de mens om
God te zien.
Er was een gelegenheid waarbij God aan Mozes zijn glorie
onthulde op een manier die verder ging dan een eenvoudige
fysieke manifestatie van een menselijk lichaam (zoals toen God
met Abraham sprak). Mozes zag een manifestatie van licht met
daarin de vorm van een lichaam dat een veel grotere glorie
bevatte dan een menselijke verschijning, maar Mozes zag
geenszins de geestelijke verschijning van de Almachtige God.
Om terug te keren naar het verhaal van Abraham, waar de
Bijbelverzen duidelijk maken dat het de EEUWIGE was die tot
hem sprak. Nogmaals, God deed dit door in een fysiek lichaam
aan Abraham te verschijnen, en hiermee tot hem te spreken. Dit
fysieke lichaam was geenszins God. Toen Gods bezoek aan
Abraham afgelopen was, hield dat fysieke lichaam waarin Hij
Zichzelf gemanifesteerd had, gewoon op te bestaan.
Na Jezus' Christus dood en opstanding verscheen Hij bij
verschillende gelegenheden aan verscheidene van zijn discipelen.
Op een gegeven moment verscheen Hij aan de discipelen in een
kamer, die volledig afgesloten was (Lucas 24 en Johannes 20).
Na Zijn opstanding was Hij volledig geestelijk, en dus niet langer
menselijk in een fysiek lichaam. Christus had een geestelijk
lichaam. Maar zelfs toen verkoos Jezus Christus om Zichzelf in
Zijn fysieke lichaam te manifesteren aan de discipelen, maar nu
mét de wonden in Zijn zijde, Zijn voeten en Zijn handen.
God kan dus inderdaad, indien Hij dit verkiest, een fysiek
lichaam aan anderen manifesteren om daardoor met hen te
communiceren, maar dat lichaam is niet God.
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Het Mysterie van Melchizédek
Melchizédek staat bekend als een hogepriester van God, ten tijde
van Abraham. In het boek Hebreeën staat geschreven dat Jezus
Christus tot Hoge Priester gemaakt is naar de orde van
Melchizédek. Laten we eerst een lezen wat het boek Hebreeën te
zeggen heeft over Melchizédek:
"Want deze Melchizédek, koning van Salem, priester van de
allerhoogste God, die Abraham bij zijn terugkeer na het verslaan
van de koningen tegemoet kwam en hem zegende, aan wie ook
Abraham een tiende van alles gegeven heeft, is vooreerst, volgens
de uitlegging (van zijn naam): Koning der gerechtigheid,
vervolgens ook: Koning van Salem, dat is: Koning des Vredes,
zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister, zonder
begin van dagen of einde des levens, en, aan de Zoon van God
gelijkgesteld [Grieks - 'naar het model van, als een kopie van,
naar het beeld van'] blijft hij voor altijd [voor eeuwig]
priester." (Hebreeën 7: 1-3)
Dit verhaal van Melchizédek wordt naar voren gebracht ten
tijde dat Abram (wiens naam later door God in Abraham
veranderd werd) er op uittrok om zijn neef Lot te redden, die
gevangen genomen was door koningen die zijn land binnen
waren gevallen. (Genesis 14). Op dat moment ontmoette
Melchizédek Abram toen deze terugkeerde van zijn overwinning
tegen die koningen. Lot keerde met Abram terug, samen met alle
mensen en alle buit die meegenomen werd. Er staat geschreven
dat Melchizédek Abram tegemoet trad en hem zegende, en dat
Abram zijn tienden aan Melchizédek betaalde.
Het is een verhaal dat vrij algemeen is van teneur, maar Paulus
gebruikte het om aan de Hebreeërs enkele zeer belangrijke lessen
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te leren betreffende het belang van Jezus Christus, die nu, in alle
eeuwigheid Hoge Priester van God geworden was, naar de orde
van Melchizédek.
Dit verhaal is echter ook van belang om andere redenen dan
die hier door Paulus behandeld worden. In Hebreeën 7 staat dat
deze Melchizédek zonder vader, zonder moeder en zonder
geslachtsregister was. Voor het oog was hij een fysiek mens,
maar het is duidelijk dat hij niet uit de mensheid geboren was,
daar hij geen vader of moeder, noch een menselijke afstamming
had. Sommigen suggereren dat hij een engel geweest moet zijn,
of zelfs Jezus Christus, maar geen van beide is waar.
Er staat dus dat deze Melchizédek 'zonder begin van dagen of
einde des levens' was. Engelen werden geschapen, en dus hebben
zij een 'begin'. Jezus Christus stierf en werd gedurende drie dagen
en drie nachten in de graftombe geplaatst, Hij had dus zeker een
'einde des levens'. En zoals we reeds besproken hebben had Hij
ook geen leven voordat Hij geboren werd uit Zijn moeder Maria.
Het zou makkelijk moeten zijn om te begrijpen wie
Melchizédek is. Er is slechts één wezen dat nooit een begin van
dagen, noch een einde des levens gehad heeft, en daar dit de
definitie van eeuwig leven is, kan Melchizédek dus alleen maar
de EEUWIGE God zijn. Maar hoe is dat mogelijk?
Het is net zoals we eerder lazen, toen God aan Abraham
verscheen. Hij manifesteerde een menselijk lichaam dat voor
Abraham zichtbaar zou zijn, en zo bezocht God Abraham.
Melchizédek was gewoon een ander middel waardoor God met
Abraham werkte, en deze Melchizédek was ook een
voorafspiegeling van wat Jezus Christus later zou worden.
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In plaats van rechtstreeks tot Abraham te spreken door middel
van een fysieke manifestatie van een menselijk lichaam, werkte
God hier door middel van een manifestatie van een fysieke man
die naar voren werd gebracht als priester van God. Abrahams
houding en respect voor deze fysiek verschijning van een priester
van God, maakte een groot deel uit van zijn training en
beproeving. Abraham behandelde Melchizédek met de eerbied
die hij behoorde te hebben voor een vertegenwoordiger van God,
maar in dit geval was het eigenlijk God zelf die rechtstreeks met
hem werkte. Nogmaals, deze fysieke manifestatie van
Melchizédek kon niet de EEUWIGE God bevatten, maar God
werkte door middel van deze Melchizédek om Zijn werk in
Abraham te verwezenlijken, door wie Hij (God) grote dingen in
Zijn plan zou uitvoeren.
In Hebreeën 7:3 staat dat deze Melchizédek naar het model
gemaakt was van datgene wat Jezus Christus eens zou worden. In
de tijd van Abraham was er niemand die voor altijd als Gods
hoge priester kon fungeren, rechtstreeks in dienst van Hem.
Maar sinds de opstanding van Jezus Christus is er wél één die
voor altijd voor Gods aangezicht als Hoge Priester zal
functioneren - Zijn eigen Zoon!
Melchizédek functioneerde alleen zolang God in hem leefde.
Melchizédek was geen uniek en individueel levend wezen, maar
slechts een lichaam waardoor God werkte. Melchizédek
functioneerde (onder het fysieke uiterlijk van een priester) als een
afgevaardigde van God. Lees aandachtig wat er over Jezus
Christus, die Hoge Priester werd, gezegd wordt:
"Zo heeft ook Christus Zichzelf niet de eer toegekend
hogepriester te worden, maar Hij die tot Hem sprak: Mijn Zoon
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zijt Gij; Ik heb U heden verwekt; Zoals Hij ook op een andere
plaats spreekt: Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening
van Melchizédek." (Hebreeën 5:5-6)
Het is nuttig om te weten uit welke twee schriftgedeelten dit
geciteerd wordt.
Het eerste citaat komt uit een Psalm die een profetie is over
iets wat Christus later zou verkondigen:
"Ik wil gewagen van het besluit des Heren: HIJ (de ENE
EEUWIGE) [Yahweh] sprak tot Mij: Mijn Zoon zijt Gij, Ik heb
U heden verwekt." (Psalm 2:7)
Het tweede citaat is een profetie die David over Jezus Christus
schreef:
"De (ENE EEUWIGE)HERE [Yahweh] heeft gezworen en het
berouwt Hem niet: Gij [de Messias] zijt priester voor eeuwig
naar de wijze [de orde] van Melchizédek." (Psalm 110:4)
Jezus Christus is Gods Hoge Priester geworden voor alle
eeuwigheid, en Hij zal altijd die functie blijven bekleden voor de
mensheid.
De Mensheid Voorbestemd om van de Godsoort te Worden
Gods doel met de gehele schepping (alles wat Hij schiep) is om
Zichzelf te reproduceren (vermenigvuldigen) door een God
Familie (Elohim) tot stand te brengen. Van in den beginne is er
slechts één EEUWIGE (Yahweh) God (El) geweest, de
Almachtige Schepper en er was niemand anders!
Het eerste wat God in de geestenwereld schiep was het
engelenrijk. Zij werden het eerst geschapen, en zij waren ook de
eersten om te delen in Zijn grote plan en doel. De engelen werden
als geestelijke wezens geschapen, met als doel de zorg voor Gods
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fysieke schepping op zich te nemen, en God te dienen in het
verlenen van hulp en zorg aan diegenen die God in Elohim zou
brengen. Toen Paulus sprak over de grootsheid van Gods Zoon,
sprak hij ook over het doel van de schepping der engelen toen hij
zei:
"Zijn zij [de engelen] niet allen dienende geesten, die
uitgezonden worden ten dienste van hen die het heil zullen
beërven?" (Hebreeën 1:14)
Toen schiep God het fysieke universum (heelal). Hij deed dit
ten behoeve van Zijn grote plan, dat nog tot vele miljoenen jaren
na de tijd van de fysieke mensheid zou strekken. Na lange tijd
(mogelijk miljoenen aardse jaren) kwam God uiteindelijk tot het
punt dat Hij de mensheid schiep. Hij concentreerde Zijn grote
plan op de aarde, want op de aarde (in Zijn hele onmetelijk
fysieke heelal) zou God de grootste fase van Zijn gehele
scheppingsplan beginnen.
God schiep de eerste mens op aarde op fysiek niveau (zuiver
fysiek), maar de mens werd naar het beeld en de gelijkenis van
God Zelf geschapen. God zei, dat Zijn doel voor de mens was om
op geestelijk niveau naar Zijn beeld en gelijkenis geschapen te
worden. De mens kan nooit de grootsheid en de kracht van de
Almachtig God evenaren, maar hij kan geestelijk worden, op
Goddelijk niveau, in de God Familie.
Dit alles maakt het verhaal in Hebreeën 2 (waarin Psalm 8 van
David geciteerd wordt) zo ongelooflijk:
"Als ik Uw hemel aanzie, het werk Uwer vingeren, de
maan en de sterren die Gij bereid hebt; Wat is de mens dat Gij
zijner gedenkt, en de zoon des mensen dat Gij hem bezoekt? Want
Gij hebt hem een weinig [voor een korte tijd] minder gemaakt
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dan de engelen, en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond.
Gij doet hem heersen over de werken uwer handen; Gij hebt alles
onder zijn voeten gezet." (Psalm 8:3-6)
Inderdaad, het is Gods bedoeling om alle dingen onder de
voeten (onder de controle, de macht) van de mensheid te stellen,
als de mensheid volledig tot de God-soort is toegetreden, en in
Elohim (de Familie van God) is. In Hebreeën 2, citeert Paulus
David en gaat hij verder met te zeggen dat wij nog niet alle
dingen onder de voeten van de mensheid gesteld zien, maar we
zien wel dat alle dingen nu onder Jezus Christus gesteld zijn.
Paulus zei dit dertig jaar na Jezus Christus' dood, en Zijn
opstanding in de God Familie. Op dat tijdstip toonde Paulus aan
dat dit 'alles onder de voeten van de mens gesteld' nu alleen nog
maar zichtbaar was in het leven van Jezus Christus. Het punt is,
dat in de toekomst door Jezus Christus, de gehele mensheid de
kans zal krijgen om tot Elohim toe te treden; precies zoals Hij
(Jezus Christus) dat deed als de eerstgeborene in het Koninkrijk
van God. En dán (wanneer de mens tot Elohim gaat behoren)
zullen alle dingen ook onder zijn voeten gesteld zijn.
Het grootste wonder dat God kan verrichten, is dat van het
omvormen van de menselijke geest tot eensgezindheid en
eenheid met Hem, zodat de mens ook tot de God-soort zal
kunnen behoren. Dit proces begon als eerste in Zijn eniggeboren
Zoon, zodat door Hem (Jezus Christus) de rest van de mensheid
aan dit proces van verandering zou kunnen beginnen. De eerste
stap in die veranderingsprocedure is de vergeving van zonden
door middel van ons Pascha-offer. Daarna, wanneer de zonde niet
langer aanwezig is (vergeven is), kunnen God en Zijn Zoon in
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ons komen wonen (verblijven) om een verandering in ons denken
teweeg te brengen (door bekering).
De mens verzet zich van nature tegen God. Alles wat God
schiep ontstond onmiddellijk en niets verzette zich tegen Hem.
Maar de mens verzet zich tegen God vanwege zijn vleselijke
natuur, en die natuur moet veranderd worden door een
transformatie van de geest (het menselijke verstand). De
mensheid moet dit proces ondergaan, teneinde waarlijk en
oprecht de vrije keuze tot Gods ware wegen te kunnen hebben.
Op Gods bevel kwam in één ogenblik de gehele schepping tot
stand, maar het omvormen van de mens tot Elohim is niet iets dat
ogenblikkelijk tot stand gebracht kan worden op Gods bevel. De
mens heeft de vrije keuze, wanneer God hem die in Zijn perfecte
timing geeft om voor zichzelf te beslissen of hij werkelijk Gods
wegen wil. Dit proces van keuze en verandering (de omvorming
van de geest) duurt een leven lang. Heilig en rechtvaardig
karakter is niet iets wat op commando tot stand komt. Het kan
niet ogenblikkelijk gecreëerd worden en zelfs niet op enkele
dagen of maanden: het duurt jaren, voordat dit proces voltooid is.
Datgene wat we in deze laatste passage besproken hebben, is
een samenvatting van wat we in dit hoofdstuk behandeld hebben
betreffende het plan en doel van de EEUWIGE God (Yahweh
Elohim) voor Zijn Familie. Zijn Familie zal uit de mensen
geboren worden, nadat de mens eerst geestelijk verwekt is, en
vervolgens de geest (in het verstand) van de mens omgevormd is
van een zelfzuchtige vleselijke natuur naar eenheid en
overeenstemming met Gods heilige rechtvaardige natuur. Dit kan
alleen tot stand komen door middel van een gewillig vrije keuze
van ieder individu. De God-soort kan enkel uit de mensheid
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geboren worden nadat de mens verwekt is door Gods heilige
geest, en vervolgens tot volledige volwassenheid gegroeid is,
zodat het verstand (de geest) van de mens geestelijk geboren kan
worden.
Dit is het proces dat door het traditionele Christendom
verward wordt met de Bijbelse term 'wedergeboren worden'. In
de wereld van het traditionele Christendom gelooft men dat
'wedergeboren worden' iets is wat mensen ervaren wanneer zij
hun 'hart aan de Heer geven'. Zij gebruiken dit soort van religieus
klinkende banaliteiten als een uiterlijke 'show' van hun pseudobekering. 'Wedergeboren' worden heeft te maken met geestelijk
verwekt worden en de daaropvolgende geestelijke groei, tot op
het moment dat men waarlijk opnieuw geboren kan worden. Die
geboorte is een geestelijke geboorte, in een geestelijk lichaam - in
Elohim. Het is datgene wat Jezus Christus aan Nicodemus
uitlegde:
"Tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het
Koninkrijk Gods [Elohim] niet zien. Wat uit het vlees geboren is,
is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest." (Johannes
3:3-6)
De mensheid wordt uit de mensheid geboren en is
'vlees' (fysiek), maar eenieder die uit God geboren is, in Zijn
Familie, is geest.
De WARE God van Abraham
Gelooft u wat u gelezen heeft? Indien u nog niet alles gelooft wat
in dit boek geschreven staat, dan zal God er, mettertijd, voor
zorgen dat u dat wel zult gaan doen! Misschien niet in dit tijdperk
Van de mensheid. Het verhaal in dit boek is het hele verhaal van
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Gods plan en doel voor Zijn Familie, en waarom dit tijdperk van
de mens nu beëindigd dient te worden. Het is allemaal waar, en
het komt van de God van Abraham tot u.
Als u ook maar iets anders gelooft betreffende God dan wat
hier in dit boek geschreven staat, dan kent u de ware God van
Abraham niet! Dit boek openbaart Gods plan en doel dat hier op
aarde wordt uitgewerkt, en daarmee openbaart het ook de ware
God!
De wereld die u kent staat op het punt om drastisch te
veranderen. Nu is de tijd gekomen voor die verandering, en u
leeft toevallig in die speciale tijd in de wereldgeschiedenis. Het is
de meest gewichtige tijd in de geschiedenis van de mensheid.
Uitgezonderd de episode van Noach en de vloed, heeft de
mensheid grotendeels haar gewone levenscycli kunnen
doorlopen, waarbij zij generatie op generatie haar eigen
levenswijze kon bepalen. De tijd waarin u leeft is niet langer zo.
U leeft in het tijdperk van het einde van menselijk zelfbestuur op
aarde. De tijd is nu gekomen dat Gods regering begint.
Slechts een klein percentage van alle menselijk leven zal
voortleven in die nieuwe era die zal beginnen na Jezus Christus'
wederkomst als Koning der Koningen over de gehele aarde. De
luxe van alle tijd te hebben, als een normaal onderdeel van ons
leven (wat de voorbije 6.000 jaar het geval is geweest) gaat
abrupt eindigen! U heeft de tijd niet langer aan uw kant. Voor u
liggen echte leven of dood beslissingen, die snel genomen
moeten worden wilt u enige hoop kunnen koesteren om die
nieuwe era binnen te gaan.
Wanneer dit boek wordt uitgegeven tegen het einde van de
zomer van 2006 (en de verdeling ervan op volle toeren zal
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draaien tegen de herfst) zal er nog maximum twee jaar
overblijven, voordat de wereld in de ergste tijd van de gehele
menselijke geschiedenis gestort wordt.
Tegen de herfst van 2008 zal Amerika niet langer de
wereldmacht zijn, of haar verval zal dan reeds begonnen zijn en
zij zal binnen een periode van zes maanden niet langer bestaan
als een onafhankelijke staat. Er is nog een korte periode van zes
maanden binnen deze tijdlijn in te vullen, die door God nog niet
geopenbaard is. Dat zal echter spoedig geopenbaard worden
nadat de distributie van dit boek op gang gekomen is.
Als woordvoerder van Gods twee eindtijdgetuigen en als Zijn
eindtijdprofeet, heb ik mijn verantwoordelijkheid in deze
genomen, door u de inhoud van dit boek voor te leggen. Wat u
ermee doet is aan u. Er rest nog slechts een zeer korte tijd voordat
duidelijk zal worden dat ik ben die ik beweer te zijn, of niet. Hebt
u ooit gehoord of gelezen over een publicatie van een religieuze
leider in de voorbije 1.900 jaar, waarin zulke pertinente
beweringen worden gedaan, en waarin zo'n precies patroon en
zulke precieze tijdlijnen worden gegeven? Dat hebt u niet! Dat is
het bewijs (de getuigenis) van de ware God van Abraham!

