Antichrist & geheimenis Babylon onthuld

Overzicht
•
•
•
•
•
•
•

Nut van deze boodschap!
Reformatoren hadden de Antichrist duidelijk in het vizier.
Tegenstander vermomd zich en geeft niet op
Daniël, Sha’ul/Paulus en Yochanan/Johannes
profetieën met elkaar vergeleken
kenmerken antichrist
wie is geheimenis Babylon?

•
•

Mat 24 is het geschiedenis of moet het nog vervuld worden?
Mogelijke scenario dat de grote Aliyah komt voordat de door velen
verwachte A.C. zich met een Verbond zal openbaren…

Nut van deze boodschap!

•

Enorm verschil tussen de aanname dat de antichrist nog moet komen vs dat
hij al gekomen is.

•

Het boek Openbaring laat zien dat er oordelen komen over het rijk van de
antichrist (Babylon), en als we nog met haar verbonden zijn zullen die ons
ook treﬀen.

•

Yeshua riep ons op om waakzaam te zijn om deze tijd te kunnen ontvluchten

•

Wie Yeshua liefheeft heeft alles lief wat Hij geopenbaard heeft in Zijn Woord
en onderzoekt het.

•

God wordt straks bejubeld om Zijn oordelen in deze tijd, dan wil je toch niet
bij de geoordeelden horen…..

Tegenstander vermomd zich en geeft niet op

•
•

Wie is de antichrist >> Wat is de antichrist…. >> tegenstander
Hoe ziet dat eruit?

•
•
•

Voert hij openlijk oorlog of vecht hij onder een masker?
Opereert hij openlijk als een rebel of vriendelijk met de schijn van hulp?
Zegt hij openlijk ik ben tegen Christus of valselijk ik ben voor Christus?

•
•
•

Welke betekenis is die van anti in antichrist?
Vroeger vaak in plaats van/vice (Anti-basileus / Antihupatos / Antideipnos)
1 Tim 2:6 Christus gaf zich als een ἀντίλυτρον/losprijs voor allen, dus ipv…

•

Valse christussen die misleiden (Mat 24:24 & Mar 13:22), dit zijn geen
openlijke vijanden maar zogenaamde vrienden en broeders….
Het zijn bodes van de grote antichrist die komen zal.

•

Tegenstander vermomd zich en geeft niet op

•
•
•
•
•

er komt er ‘één’ nu zijn er meerdere (1 Joh 2:18,19)
ze komen uit ons midden (1 Joh 2:19)
hij loochent dat Yeshua de Messias is (1 Joh 2:22-23)
Een leugenaar die de de Vader en de Zoon loochent (1 Joh 2:22)
Bedriegers die loochenen dat Yeshua in het vlees is gekomen (2 Joh 1:7)

•

Wat is misleidend aan die boodschap, waarvoor moeten we dan oppassen?

•

Wolven in schaapskleren, Judas, misleiders….

Tegenstander vermomd zich en geeft niet op

•

Gen 3:1-5,15 >> Slang die verleid, vijandschap tot kop wordt vermorzeld…

•

Ex 1:13,14 >> Farao hard werken/bitter leven, zonen doden….

•

Rich 2:13 >> Israël verliet Yahweh en dienden de Baäl en Astartes

•

1 Kon 11:7-8 >> Salomo bouwt oﬀerhoogten voor vele afgoden

•

Dan 10:13 >> prins van Perzië vecht 3 weken met Michaël….??

•

Mat 4:1-11 >> duivel verzoekt Yeshua, bied hem alle koninkrijken aan

•

Ope 13:11-12 >> 2e beest oefent macht als het 1e en spreekt als het Lam

profetieën met elkaar vergeleken
DAN 2

DAN 7

•

•

•

Ope 13:1-2 En ik zag uit de
zee een beest opkomen, dat
zeven koppen en tien
hoorns had, en op zijn
hoorns waren tien diademen,
en op zijn koppen een
godslasterlijke naam
En het beest dat ik zag, leek
op een panter, en zijn poten
waren als die van een beer,
en zijn muil was als de muil
van een leeuw.
En de draak gaf hem zijn
kracht, zijn troon en grote
macht.

•
•
•
•
•

•
•
•

profetieën met elkaar vergeleken
Voorgaande rijken volgen vast op elkaar
Benen&Voeten zitten ook vast….
Hoorns zitten aan het beest vast….
3 hoorns weg en 1 daartussen zit vast…
7 koppen zijn 7 heuvels >> Rome (17:9)

Ope 13:11-12 En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee
hoorns, als die van het Lam, maar het sprak als de draak. En het oefent al de macht
van het eerste beest voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen
het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was.
Ope 17:3 En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol van
godslasterlijke namen was, met zeven koppen en tien hoorns
5 …Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren…

profetieën met elkaar vergeleken
*

* Men kan het ook interpreteren dat het twee machten zijn die zeer nauw samenwerken

profetieën met elkaar vergeleken

Tegenstander vermomd zich en geeft niet op

•

Asjera ( אֲׁשֵָרה2 Kon 21:7, 23:13) en Astoreth ( עַׁשְּתֶֹרת1 Kon 11:5) zijn
waarschijnlijk dezelfde afgod (Sidoniërs), zelfde ‘product’ andere
verpakking

•

Vermomde zich ook als koning v/d hemel…? (Jer 7:17-18 Jer 44:15-18)

Tegenstander vermomd zich en geeft niet op

•

Wordt nu vereert als de maagd Maria…?

•

Wie draagt de kroon….?

Hoe lang regeert de antichrist?
•
•
•
•
•

Tijd, tijden en halve tijd (normaal uitgelegd als 42 mnd) (Dan 7:25 ; Opb 12:14)
42 ‘maanden’ (Opb 11:2 ; 13:5)
1260 dagen = 42 maanden (Opb 11:3 ; 12:6)

•
•
•
•

hij zich bevind in die voeten van leem & ijzer (geen 2000 jaar gat)
hij voortkomt tussen de 10 hoorns van het vierde dier (geen 2000 jaar gat)
Johannes het al heeft over dat ze werkzaam waren in de gemeente toen hij
nog leefde…..?
aangezien Yeshua & Paulus ook al waarschuwen voor misleiders

•
•

Zou de antichrist zich werkelijk 2000 jaar stil houden…..?
Is het in zijn karakter om 2000 jaar stil te zitten….?

Het lijkt onontkomelijk dat het gaat over 42 daadwerkelijke maanden…
Maar hoe kan dat dan nog toekomst zijn aangezien;

Hoe lang regeert de antichrist?
•
•

Zou het getal 42 een aanwijzing kunnen zijn?
Staat het voor iets waarvan wij vooraf niet weten hoe lang of hoeveel het zal
zijn…? Iets wat ons pas in latere tijd duidelijk zal worden…? (Dan 12:9)

•

Num 33 >> 42 rustplaatsen woestijn, hun wisten vooraf niet hoelang dit zou
duren…. (38 jaar? Deu 2:13-14 of 40 jaar? Num 14:33)
1 Kon 17:1 Elia: geen regen op mijn woord (18:1,45), pas in Luk 4:25 lezen we
dat deze droogte 42 maanden duurde, men wist de duur ervan vooraf niet….
In Mat 1 wordt in 42 generaties geteld van Adam tot Yeshua, men wist de
duur ervan niet op voorhand….(en zelfs nu is het niet geheel duidelijk)
2 Kon 2:24 jongeren bespotten Elisha, 42 worden verslonden door 2 beren,
men wist op voorhand niet hoeveel er zouden sterven….

•
•
•
•
•

42 lijkt te staan voor iets wat in Gods hand ligt, achteraf weten we wat meer
maar op voorhand was het niet duidelijk.
Dus de regeerperiode van de antichrist is ook iets wat in Gods hand ligt.

Reformatoren hadden de Antichrist duidelijk in het vizier.

•

Spurgeon (1834-1895)
Johannes was bevoorrecht om naast andere visioenen ook de ondergang
te zien van het boze stelsel van de antichrist, dat hem afgeschaduwd
werd onder het beeld van een lage schuldige vrouw.
Deze moeder der hoereijen geloven wij de kerk van Rome te zijn.
En voorzeker is er op aarde niets, dat zo overeenstemt met die
beschrijving, en men kan moeilijk een toekomstig stelsel denken, dat
meer ten volle aan de profetie beantwoord.”
(C.H. Spurgeon in De Schriftuitlegger bij Openbaring 17:4)

•

Op 15 jarig leeftijd schreef hij een boek over de a.c. van 295 bladzijdes
met de overeenstemmingen van Rome en de a.c.

•

Laten we eens kijken waarom….

Kenmerken van de antichrist
•
•
•
•
•

Hij komt voort uit het 4e Koninkrijk (Dan 7:7,8,23)

•

Godslastering tegen Yahweh & grootspraak (Dan 7:8,25)
Jezelf tot God maken (Joh 10:33) & Zonden vergeven (Mat 9:2-3)

Verbonden met het 4e Koninkrijk (Dan 2:33,41-43 & 7:7,8)

3 andere rijken worden door hem uitgerukt (Dan 7:8,24)

Hij is groter dan de 7 andere koninkrijk (Dan 7:20)
Hij voert oorlog tegen de heiligen(Efe 2:19) (Dan 7:25 & Opb 13:7 , 17:6)
Joodse volk en echte volgelingen v/d Messias werden vervolgd;
Kruistochten, inquisities, pogroms, ‘heilige oorlogen’ enz enz met recht kan
de uitvoerende macht de vrouw dronken van bloed worden genoemd..

Kenmerken van de antichrist
•

•

Tijden en Wet veranderen (Dan 7:25) (o.a. 2e weg>10e gesplitst 4e verandert)

Om maar niet te spreken van de rest van Torah….

•

Hij is de mens der
wetteloosheid
(2 Thess 2:3)

•

Niemand is wetteloos
(Mat 7;21-23) dus is
het niet doen wat Hij
vraagt.

•

Niet persee 1 persoon
(hogepriester & de
mens die God
toebehoort 2 Tim 3:17).

•

Kenmerken van de antichrist
Hij doet zich voor als God (2 Tes 2:4)
Petrus Paulus en Barnabas weigerden aanbidding (Hand 10:25-26 14:14-15)
Dit is hetzelfde voor ‘gewone’ engelen (Opb. 19:10 & 22:9)

Ontvang de tiara versierd met drie kronen en weet dat je de Vader bent van vorsten en
koningen, Heerser over de wereld, Plaatsvervanger van onze Heiland, Jezus Christus.

Kenmerken van de antichrist
•

Afwijken of verlaten v/d leer van Yeshua/Mozes (2 Tes 2:3) (Hand 21:21)
(Dit sluit bv communistische en atheïstische leiders uit!

•

Hij zal zich neerzetten in Gods Tempel (2 Tess 2:4)
De gemeente (1 Kor 3:16-17) ons lichaam (1 Kor 6:19) is Gods tempel, dus de
A.C. komt fysiek uit de gemeente en geestelijk (doctrines) in ons lichaam…

•

Hij werd weerhouden (2 Tess 2:6-7) & ( Dan 7:24)
Het Romeinse rijk weerhield de openbaring v/d A.C. eerst vermengde voeten
en tien hoorns ipv het ene hoorn ten koste v/d drie hoorns.

•

In het geheim al werkzaam (2 Tess 2:7)
zie ook de beschrijvingen van Johannes>> A.C. zit NOOIT stil…

Kenmerken van de antichrist
•

•

Hij doet allerlei tekenen wonderen (2 Tess 2:9 ; Opb 13:13-14)

Zorgt ervoor dat je zonder teken niet kan kopen of verkopen (Opb 13:16-17)
Zonder gilde kon je niets alleen geld uitlenen bleef over….

Kenmerken van de antichrist
•

Belijdt niet dat Yeshua in het vlees is gekomen (1 Joh 4:3 ; 2 Joh 1:7)
Misleiding is DE GEEST van de A.C. natuurlijk heeft die meer gezichten en dit
is er één van, in Johannes zijn tijd was dit een gebruikelijke dwaling.

•

Hij loochent de Vader en de Zoon (1 Joh 2:22)
In 2 Pet 2:1 staat dat God wordt geloochend met verderfelijke afwijkingen in
de leer, iets wat ook Johannes aanhaalt in 2 Joh 1:9.
Demonen kennen Yeshua&God en loochenen Hun niet (Hand 19:15 Jac 2:19)

•

Hij zit op de zeven heuvels (Opb 17:9)
Rome is gebouwd op zeven heuvels,
nogmaals de munt van Vespasianus
uit die tijd.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Kenmerken van de antichrist

Opb 17:10-11 Ook zijn het zeven koningen: vijf zijn er gevallen, een is er, de
andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij een korte tijd
blijven. En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. En hij is uit
de zeven, en gaat naar het verderf.
1 Reges
2 Consules
3 Decemviri
4 Dictatores
5 Tribunes plebis

6 Keizers (Deze vorm was er toen Johannes openbaring schreef)
7 verschuiving van macht van Rome naar Constantinopel in de 4e eeuw
8 nu is er ruimte voor de Pauselijke macht om geheel over te nemen
Egypte, Ashur, Babel, Medië-Perzië, Griekenland, dan Rome.
Tenslotte wordt het 6 hoofd gewond, maar geneest weer en wordt dan het 7
hoofd, het Christen-keizerrijk van Constantijn de Grote.
Toen is de gemeente met de Messias losgemaakt van Israel. >>Pausdom….
e

e

Kenmerken van de antichrist
•
•

De tien koningen dragen hun macht over aan de A.C. (Opb. 17:12-13)
Dit blijkt uit het feit dat de paus uiteindelijk koningen kon aanstellen en
afzetten en zijn eigen leger had.
Het getal van zijn naam is 666, Vicarius Filii Dei betekend
Plaatsvervanger van de Zoon van God, de letterwaarde daarvan is 666
V
I
C
A
R
I
V
S

=5
=1
= 100
=0
=0
=1
=5
=0
112

F
I
L
I
I

=0
=1
= 50
=1
=1
53

D = 500
E =0
I =1
501

112 + 53 + 1 = 666

•

Het Griekse woord ‘ἀντί’ (vertaald met
‘anti’) betekent ‘in plaats van’, en niet
‘tegen’. Bij antichrist gaat het dus om
een plaatsvervanger van de Christus.
De oﬃciële titel van de paus is
‘Vicarius Filii Dei’ (‘plaatsvervanger van
Gods Zoon’), wat op zijn kroon stond
geschreven.

Kenmerken van de antichrist
•

Opb 17:4 En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en getooid
met goud, edelgesteente en parels, en zij had een gouden drinkbeker in haar
hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij.

•

Kenmerken van de antichrist
Opb 17:6 En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen, en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik
was bovenmate verwonderd toen ik haar zag.

Wie is Geheimenis Babylon moeder v/d hoeren?
Opb 17:4 En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels,
en zij had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij.
5 En op haar voorhoofd stond een naam geschreven:
Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde.

•
•

Spurgeon
(1834-1895)
•

Deze moeder der hoereijen geloven wij de kerk van Rome te zijn.
En voorzeker is er op aarde niets, dat zo overeenstemt met die
beschrijving, en men kan moeilijk een toekomstig stelsel denken, dat
meer ten volle aan de profetie beantwoord.”

HOREN WIJ BIJ DE OVERWINNAARS OF ZIJN
WE NOG OP ÉÉN OF ANDERE WIJZE
VERBONDEN MET DIT BEEST OF DEZE HOER?

PAUZE

Chronologie

Chronologie

Niet Chronologisch
•
•

Een heel duidelijk voorbeeld is Gen 37:36 Josef wordt verkocht aan Potifar
een hoveling van de farao, en in Gen 39:1 Josef was gekocht door Potifar
Gen 38 gaat over Judah die drie zonen krijgt waarvan de laatste moet
trouwen met de weduwe van de eerste twee en Judah wil dat niet.

•

Tussen Gen 37:36 & 39:1 zit hooguit max een jaar (of 1 dag…),
Gen 38 bestrijkt een periode van minimaal 20 jaar….

•

Een ander voorbeeld zou de bouw van het tabernakel kunnen zijn, Rashi is
van mening dat Ex 32 (zonde gouden kalf) chronologisch enkele maanden
ligt voor de opdracht tot bouw v/h tabernakel (Gen 26-31)….

•
•
•
•
•
•
•
•

Dichtbij en veraf….

Jes 9:5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de
heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman,
Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.
6 Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David
en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en
gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid
Er ligt al zo’n 2000 jaar tussen deze twee verzen…
Zach 9…Zie, uw koning komt tot u, hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig,
en rijdende op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnejong.
10…en hij zal de volken vrede verkondigen, en zijn heerschappij zal zich
uitstrekken van zee tot zee, en van de Rivier tot de einden der aarde.
Opnieuw er ligt zo’n 2000 jaar tussen deze verzen…..
Luk 4:19 > Jes 61:1-2 welbehagen v/d Heere, en de dag van wraak van God
Hier ligt zo’n 2000 jaar OP DE HELFT VAN EEN ZIN….!!

•

Mat 24 toekomst of geschiedenis ?
Mat 24:1 En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel; en Zijn discipelen
kwamen naar Hem toe om Hem op de gebouwen van de tempel te wijzen.
2 Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ziet u dit alles? Voorwaar, Ik zeg u:
hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet
afgebroken zal worden. (Mar 13:1-2 & Luk 21:5-6)

•

Mat 24:3 …Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is
het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?

•

Mar 13:4 Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het
teken wanneer al deze dingen in vervulling zullen gaan?

•

Luk 21:7 … Meester, wanneer zal dat dan zijn en wat is het teken dat
deze dingen zullen gebeuren?

Context Mat 24 Mar 13 & luk 21
•
•
•
•
•
•
•
•

Context: Onderwijs in de Tempel > Mat 23 Wee over de farizeeën / Mar 12 Luk 20
gesprekken met farizeeën, belasting, David, opstanding, grootste gebod, penning
Mat 23:36 Oordeel over dit geslacht / 37-39 Oordeel over Jeruzalem
Mar 12:40 / Luk 20:47 “huichelaars” dezen zullen zwaarder oordeel ontvangen
Mat 24:1-2/Mar 13:1-2/Luk 21:5-6 Tempelverwoesting voorzegd
Voor Lucas en Marcus gaat het duidelijk over hun tijd, zij noteren de vragen:
1) Wanneer zullen deze dingen (context) gebeuren?
2) Wat is het teken dat deze dingen (context) gebeuren?
Hun verwoording van de vraag laat zien waar ze naar uit kijken….
Ze verwachten NIET dat Yeshua moet sterven en 2000 jaar op zich laat wachten.

Context Mat 24 Mar 13 & luk 21
•
•
•

Mat 24:3 …Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het
teken van Uw komst/παρουσία en van de voleinding van de wereld/αἰών?
Kunnen de discipelen deze vraag stellen?
Hun begrepen niet eens dat Yeshua moest sterven/opstaan/opgaan, laat staan
dat er 2000 jaar zou duren voordat Hij terugkwam….

•

Mat 24:3 …Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het
teken van Uw aanwezigheid en van de voleinding van dit tijdperk?

•
•
•
•
•

Matheus laat de “orginele” vraag staan:
1) Wanneer zullen deze dingen (context) gebeuren?
2) Wat is het teken van Uw aanwezigheid?
3) Wat is het teken van de voleinding van dit tijdperk (οἰκουμένη & κόσμος)
Yeshua geeft antwoord op alle 3 de vragen EN een inkijk in de eindtijd

Mat 24 toekomst of geschiedenis ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ruwweg 4 visies over eindtijd:
1) Alles is gebeurd. Niet letterlijk o.a. Deu 30:10 ; Mat 24:14,31 ; 1 Kor 15:26
2) Christelijke opname. Niet letterlijk o.a. Jer 31:31-34 ; Mat 24:37 ; Opb 18:4
3) Messiaanse opname. Niet letterlijk o.a. Mat 24:37 ; Opb 18:4
4) Messiaanse Aliyah. Niet chronologisch
Lucas begint zijn evangelie met ik zal het geordend beschrijven, lijkt correct…
Hoe kan het dat niet alle evangeliën letter voor letter hetzelfde zijn?
Twee gesprekken, beschreven als 1 gesprek (Mat 24:37-41 / Luk 17:26-37)
Twee gesprekken, herinnerd als 1 gesprek
Visies laten complete plaatjes zien, volgorde moet je zelf vaststellen
Ruach liet dit toe, God weet waarom!

Mat 24 toekomst of geschiedenis ?
•

Mat 24:4-5 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u
misleidt. Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de
Christus; en zij zullen velen misleiden.

•
•

Luk 21:8 ….Ga hen dan niet achterna.
Er zullen er komen die zeggen de Messias is er al, in Mar lezen we dat zij er
velen ZULLEN misleiden, sommigen verkondigen dat nu ook weer…

•
•

Dit is duidelijk actueel en blijft dat totdat Yeshua wederkomt….
Staat de Tempel in Jeruzalem er nog? Dat is dus duidelijk al geschiedenis…

•

Het is dus niet zo eenvoudig als het lijkt, laten we eens verder gaan zoeken
naar wat geschiedenis is en wat nog toekomstig zal zijn.

Redenen dat Gruwel der Verlatenheid in 70 AD was

•
•
•
•
•
•
•
•

Jeruzalem door legers wordt omringd weet dat de verlatenheid op handen is
Vlucht naar de bergen u die in Judea bent
Dit zijn de dagen van wraak
Er zal grote nood zijn in het land
Toorn over dit volk
Inwoners zullen vallen door de scherpte van het zwaard
Men zal weggevoerd worden onder alle volken
Jeruzalem zal worden vertrapt worden door de heidenen (Luk 21:20-24)

•

Lukas lijkt wel chronologisch te zijn namelijk Luk 21:5-24 gaat over het
verleden en vanaf Luk 21:25 gaan we naar de toekomst.

Redenen dat Gruwel der Verlatenheid verleden blijft
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1) Rome zal geen Tempel in Jeruzalem gaan bouwen om daar te regeren…
2) De gruwel der verlatenheid is al gebeurd ten tijde van de Maccabeën en
daarna in 70 AD (exodus 1 keer “klein” en nu wereldwijd) profetie al 2x vervuldt.
3) Nergens in Gods Woord lees je over een 4e Tempel
4) Oordeel gaat over dit geslacht (Mt 23:36) en de toorn over dit volk (Lk 21:23)
5) GdV was een oordeel op het verwerpen v/d Messias (Dan 9:26-27 ; Luk 19:44)
6) Wij moeten vluchten uit Babylon, de enige plek beschreven in de Schrift is
naar Israël waarom zou daar dan nog een oordeel komen op gehoorzamen….?
7) A.C. is al bekend die hoeft niet meer onthuld te worden na een verbond.
8) Bid niet op Sabbath (Mt 24:19) toen op Sabbath poorten dicht (Neh 13:19,22)
9) Overgeleverdt aan synagogen en geslagen (Mr 13:9) vandaag geen recht toe.
10) Zo’n grote verdrukking nooit meer zijn (Mt 24:21) dus wordt niet herhaaldt.

Waarom we vanaf Luk 21:25 naar de toekomst gaan

•
•
•
•
•
•
•
•

Luk 21:25-26 (Mt 24:29 Mr 13:24-25) Zon verduistert, maan niet schijnen,
sterren vallen, aarde in benauwdheid, zee buldert >> niet gebeurd
Luk 21:27 (Mt 24:30 Mr 13:26) Teken aan de hemel van de Zoon des mensen
en Zoon des mensen zien met grote kracht en heerlijkheid >> niet gebeurd
Mat 24:31 (Mr 13:27) Engelen uitzenden onder LUID bazuingeschal, van de
uiterste plaatsen onder de hemel Zijn volk verzamelen >> niet gebeurd
Mat 24:22 is voor nu/toekomst, het kan niet voor 70 AD zijn want er waren er
toen al 70.000 ontkomen omdat ze Yeshua serieus hadden genomen.
Mat 24:37-39 is een oproep tot waakzaamheid voor ons nu, bij een “opname”
zou dit niet nodig zijn, dan had Yeshua beter kunnen zeggen let op Henoch ipv
let op Noach, Lot en ‘vlucht uit Babylon’ herhaalde Johannes 20 jaar later….
Dood is nog niet teniet gedaan (1 Cor 15:26 ; Jes 11:6-8)
Nog niet iedereen kent God (Jes 11:9 ; Jer 31:34)
We praten nog steeds over de eerste exodus (Jer 23:7-8)

Oproepen voor onze tijd
•

Vlucht uit het Noorderland (Zach 2:6)
Ik breng jullie terug naar jullie land (Deu 30:1-10)

•

laten we leren van onze voorvaderen en niet dezelfde fouten begaan
(1 Cor 10:11-12)

Samenvattend

•
•
•

Rome heeft alle schijn tegen dat het de A.C. is
Gruwel der verlatenheid profetie is al 2 keer vervuld
voldoende redenen om geen derde te verwachten

•

Houd in ieder geval de mogelijkheid open dat de grote Aliyah komt voordat de
door velen verwachte A.C. zich met een Verbond zal openbaren…
Ben dan gehoorzaam aan God want omwille van Zijn naam brengt Hij ons thuis.

•
•

Waarom letten op Noach en Lot + Vlucht uit het Noorderland & Babylon, als dat
niet hetgeen is wat we moeten doen??
Ik breng jullie terug naar jullie land (Deu 30:1-10) waarom geen oproep om ons te
verstoppen hier??

•

Leer van onze voorvaderen en niet dezelfde fouten begaan (1 Cor 10:11-12) =
vastzitten in onze gedachte hoe het zal lopen en niet Hem volgen….

