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Deze studie is uitgeschreven met de wens de liefde tot het profetische gedeelte
van Gods Woord te versterken bij hen die met de profetieën goed onderweg zijn,
of al min of meer kennen, en de lust tot onderzoek verder waar te maken van
hen, die nog nooit aan het onderzoek van de profetische geschriften toegekomen
zijn.
Bijna een derde van de Heilige Schrift, de Bijbel bestaat uit profetieën van God
door Zijn profeten in Oud en Nieuw Testament, Jezus Christus, de Zoon van
God, en Johannes genaamd de “Goddelijke” in het boek Openbaring, waarbij
bijna tachtig percent van die profetieën betrekking hebben op de eindtijd, en dat
is “nu”.
Een van de moeilijkste dingen voor de mens van vandaag is toe te geven dat ze
alles bij het verkeerde eind hebben. Leugens en misleiding behoren tot de meest
geraffineerde karakteristieke gebreken van de mens van vandaag. Altijd maar
leugens en bedrog. Liegen is het gevolg van mensen die steeds in eigen ogen
gelijk hebben, en ook op fanatieke wijze vasthouden aan eigen standpunten,
ongeacht de velen bewijzen van het tegendeel.
Godsdienst is de grootste boosdoener van allemaal als het op liegen en
bedriegen aankomt. Het is precies om die reden dat planeet aarde op het punt
staat door een lijdensweg te gaan erger dan ooit tevoren in de geschiedenis: de
nucleaire wapens, de aanslagen overal in de wereld: Irak, Iran, Pakistan,

Afghanistan, New York, Londen, Madrid, en overal in de wereld. Allemaal in de
naam van de godsdienst, vooral door zelfmoordterroristen. De waarheid, blijft
waarvan de wereldgeschiedenis getuigt, dat de godsdienst de grootste oorzaak
van leed en kwaad op deze wereld is.
Niettegenstaande, er zijn stromingen in het Judaïsme, het Christendom en de
Islam die duidelijk geworteld zijn in de waarheid die van God “de Ene” komt,
langs Abraham, de aartsvader van allen. Spijtig genoeg, de meeste grootste
Abrahamische godsdiensten staan zeer ver afgeweken van de ene en ware God
van Abraham.
Als Christenen geloven dat de Heilige Schrift, de Bijbel, en in een bijzondere
mate het Nieuwe Testament, het geïnspireerde Woord van God is, en dat de
gelovigen moeten leven naar elk Woord van God, dan zullen ze Gods bevelen
willen gehoorzamen.
De vraag mag gesteld worden! Als er één ware godsdienst is en het is één van de
Christelijke gemeenschappen, welke is het dan? Het antwoord is kort, “geen
enkel, en allemaal, indien ...” Houdt u gewoon aan de Bijbel, Gods Woord, in
studie en gebed, en leven naar Zijn Wetten. God is genadig en vervuld van liefde
voor de mensheid op een manier die u zich niet kunt voorstellen. Maar God kan
Zijn barmhartigheid en liefde niet aan mensen schenken totdat zij hun eigen
verkeerde wegen beginnen te erkennen en Gods wegen beginnen te zoeken.
De Kerk, zeg maar, de Constitutionele Kerk van Christus, de Gemeente, groeide
maar niet zoals de meeste geloven. Ze bleven altijd zeer klein. Het Nieuwe
Testament vooral, haalt genoeg aan, de gelegenheden waarbij de mensen in hun
huizen bij elkaar kwamen. Huizen waren klein, en de Kerk was ook klein. De
Kerk van God is altijd klein geweest, ook vandaag de dag. Wij herwaarderen de
huiskerken.
God geeft Zijn plan van redding aan de gehele bewoonde wereld, en niet enkel
aan Israël. Gods plan van redding gaat niet over de fysieke stammen van Israël,
maat het gaat over het geestelijke Israël van God, de Kerk van God in Jezus
Christus. De structuur van Gods Familie draagt de naam Israël, die betekent,
“Hij die overwint met God.” Gods Familie wordt door Hem gekneed en
gevormd. Zoals bij al wat God schept en volmaakt, heerst hier ontzagwekkende
organisatie, ontwerp, en structuur.
De Bijbel waarschuwt ons met betrekking tot de laatste dagen als volgt:
(1) De opkomst van Satan en zijn grote leger van demonen met grote macht.
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(2) De opkomst van de Rooms Katholieke Kerk en de paus met zijn
Vaticaanse kardinalen die al maar meer grote macht willen uitoefenen (de
macht dat ze verloren hebben), eerst onder de Oosterse kerken, zoals wij
vandaag horen en zien.
(3) De geleidelijke opkomst van een werkelijk verenigde Europese unie van
tien landen.
(4) De geleidelijke opkomst van een kolossale militaire macht uit Verenigd
Europa, en de vernietiging van enkele honderden miljoenen mensen door
dit leger.
(5) Daartegen, de bescherming van Gods uitverkorenen, en de zware
beproeving van Gods kinderen, de verstrooide Kerk, die geweigerd
hebben zich tot de Heer Jezus te bekeren.

En hij riep met sterke stem, zeggende: Gevallen, gevallen is de grote (stad) Babylon en zij is geworden een
woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en
verfoeid gevogelte. (Openbaring 18:2)” (NBG51)

Om terug te keren naar punt 2, de hereniging van het Christendom onder de
hoede van het Vaticaan, beduidend de onderwerping aan het onfeilbare gezag,
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met de bedoeling, en het streven van Rome: de gehele wereld moet onderworpen
worden en de wil en het gezag van Rome. Een ontzettende gedachte, geheel
overeenstemmende met de beschrijving van de Vrouw, zittende op het
scharlakenrode Beest. Misschien is iemand geneigd om te glimlachen bij de
blote veronderstelling van zo iets; en, misschien meent men dat het onmogelijk
is. Maar, de heilige Schrift verzekert, dat het zeker gebeuren zal. Lang duren, zal
het echter niet, ze zijn ermee bezig lees de schrijver bijna elke dag. Trouwens,
dat verzekert de Bijbel.
Een dergelijke kerkelijke tirannie zal zeker onverdraaglijk zijn, en al probeert te
worden met “Opus Dei” aan de gang, waarbij de koningen van de aarde, de
gezagdragers, en de industriëlen, die uit eigenbelang zich een tijdlang zullen
schikken zoals eertijds, maar tenslotte zullen opstaan en het smadelijke juk van
zich afwerken.
“En de tien horens, die gij zaagt, en het beest, dezen zullen de hoer haten, en zij
zullen haar berooid maken en naakt, haar vlees eten en haar met vuur
verbranden. Want God heeft in hun hart gegeven zijn zin te volbrengen en dit
eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de
woorden Gods zullen voleindigd zijn. (Openbaring 17: 16-17)” (NBG51)
De openlijke ongelovige en goddeloze macht van het Beest zal ten slotte de
tirannie omverwerpen van dit bedorven en onrechtvaardig stelsel van wereldse
godsdienst, dat gedurende een tijd zoals wederom in de tijd van Maarten Luther,
een bepaalde tijd de uitgebreide en onverdraaglijke heerschappij zal hebben
verkregen, waaraan het thans streeft. Goede pauzen zoals Johannes XXIII,
Paulus VI, en Johannes Paulus II, krijgt de Roomse Kerk niet meer.
Met hoeveel recht intussen de Christen ook de goddeloosheid van het grote
Babylon verafschuwt, zeg maar de hedendaagse Babylon, hij of zij mag zeker
niet in de bekoring komen, de wapenen van de wereld tot verwoesting op zich te
nemen. De tijd van de echte verwoesting is nog niet gekomen, en als die tijd
gekomen is, zal niet de Constitutionele Kerk van Christus, de Gemeente, haar
oordelen.

“Gaat uit van haar mijn volk!”
“Gaat uit van het wereldse mijn volk”, want dat is de weg die de gelovige in
Jezus Christus van alle tijden te betreden heeft; en, met al de ernst, die in ons is,
drukt de Gemeente nogmaals ieder Christen op het hart zijn schuldigen plicht en
ernstige verantwoordelijkheid, om zich geheel en volstrekt, ja, en onmiddellijk
af te scheiden van dat mengsel van gevestigde godsdiensten en sekten die we
rondom ons zien, om in onze huizen ons volledig aan Gods Woord te wijden, en
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Gods genade toe te vertrouwen. Elke dag neemt het ongeloof en losbandigheid
toe. Toch, hoe aantrekkelijk het is voor jong en oud, de mens van vandaag, het is
een gruwel voor God.
“Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap
tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een
vijand van God. (Jacobus 4:4)” (NBG51)
Het onderwerp wordt uitvoerig behandeld in onze studie, “Babylonische
Hedendaagse Maatschappij”.
Wat is, als gelovigen in Jezus Christus onze toekomst? De ware Constitutionele
Kerk van Christus, de Gemeente, de kleine kern van toegewijde, de kleine
schare, is een hemels volk. Haar burgerschap is in de hemel.
“Want wíj zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here
Jezus Christus als verlosser verwachten. (Filippenzen 3: 20)” (NBG51)
Haar roeping is hemels.
“Maar één ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende
naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods,
die van boven is, in Christus Jezus. (Filippenzen 3:14)” (NBG51)
“Daarom, heilige broeders, deelgenoten der hemelse roeping, richt uw oog op de
apostel en hogepriester onzer belijdenis, Jezus. (Hebreeën 3:1)” (NBG51)
Haar zegeningen zijn geestelijk en in de hemelse gewesten.
“Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met
allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.
(Efeziërs 1: 3)” (NBG51)
Zij is in Christus nu al in de hemelse gewesten gezeten.
“En heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse
gewesten, in Christus Jezus. (Efeziërs 2:6)” (NBG51)
Haar strijd is in de hemelse gewesten, tegen geestelijke boze machten.
“Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de
overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen
de boze geesten in de hemelse gewesten. (Efeziërs 6: 12)” (NBG51)
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Haar erfdeel wordt in de hemelen bewaard.
“Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de
hemelen weggelegd is voor u. (1 Petrus 1:4)” (NBG51)
En, zij is het lichaam van de verheerlijkte mens aan de rechterhand van God.
“En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is,
gegeven aan de gemeente. (Efeziërs 1:22)” (NBG51)
Kan de ware Kerk, de Constitutionele Kerk van Christus, de Gemeente, een
toekomst op aarde hebben? Zou het mogelijk zijn, dat het lichaam altijd op aarde
bleef, terwijl het hoofd in de hemel is? Kan de toekomst van de gelovigen in
Christus ergens anders zijn, dan in het vaderland waar de burgerschap is? Daar
waar het lichaam volkomen verenigd zal zijn met het hoofd! De toekomst van de
gelovigen in Christus, de Gemeente, is in de hemel. En, onweerlegbare
uitspraken uit de Heilige Schrift bevestigen dit. (Filippenzen 3: 20; 2 Korintiërs
5; Johannes 14: Openbaring 3: 11 en hoofdstuk 22:20).
De Constitutionele Kerk van Christus, de Gemeente, de vele kleine huisgroepen,
zal niet altijd op aarde blijven. Haar heimwee naar haar bruidegom, naar haar
vaderland, zal gestild worden. De Heer Jezus zelf zal haar komen halen: “en zo
zullen wij altijd met de Heer zijn, een troost voor ons allen.”

OoOoOoO
“Toen begrepen ze dat hij (Jezus) niet bedoelde dat ze op hun hoede moesten
zijn voor de zuurdesem in het brood, maar voor het onderricht van de farizeeën
en de sadduceeën. Matteüs 16: 12” (NBV)
Hier gaat het om het innerlijke verderf. Het reine meel wordt geheel verdorven,
door het in het geheim ingebrachte zuurdeeg. Valse leer en zedelijk verderf. Ook
in de brieven van de apostel Paulus vinden we dezelfde aankondiging. Hoe
heerlijk het was, het verkeerde word al gauw zichtbaar. En, er wordt geen twijfel
aangelaten, dat de Boze zich verder ontwikkelen zal.
“Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd sommigen het geloof zullen
verlaten, doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun leren.
Ze worden hiertoe aangezet door huichelachtige leugenaars, die hun eigen
geweten hebben dichtgeschroeid. (2 Timotheus 4: 1-2)”(NBV)
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“Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. De mensen zullen egoïstisch
zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen
ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten. Ze zullen
harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het
goede haten en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze
meer liefhebben dan God, ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de
kracht ervan miskennen. Keer je af van zulke mensen. (2 Timotheus 3: 1-5)”
(NBV)
Het zijn dezelfde dingen die in Romeinen 1 genoemd worden, als een bewijs hoe
diep de ongelovigen (heidenen) gezonken zijn. Maar hier wordt over de
Christenheid gesproken, over hen die zich christenen noemen: “hebbende een
gedaante van godzaligheid”.
“Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen,
maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoet komen
en hun naar de mond praten. Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren,
maar naar verzinsels. (2 Timotheus 4: 3-4)” (NBV)
In hetzelfde hoofdstuk moet de apostel klagen, dat allen hem verlaten hebben, en
in 1: 15 dat allen in Asia zich van hem afgewend hebben. Denken we hier aan
Handelingen 20: 29-30 (NBV).
“Ik weet dat er na mijn vertrek woeste wolven bij u zullen binnendringen, die de
kudde niet zullen ontzien. Uit uw eigen kring zullen mensen voortkomen die de
waarheid verdraaien om de leerlingen voor zich te winnen.” God liet toe dat het
onkruid zich toen al openbaarde, opdat wij Goddelijke aanwijzingen zouden
hebben hierover, en weten wat we in de tijd van verval hebben te doen.
(Handelingen 20: 29-30)” (NBV)
“Besef goed dat de tijd van het oordeel is aangebroken. Dat oordeel begint bij
Gods eigen mensen. Als het bij ons begint, hoe zal het dan aflopen met hen die
weigeren het evangelie van God te aanvaarden? (1 Petrus 4: 17)” (NBV)
“Toch zijn er destijds onder het volk ook valse profeten opgetreden, en zo zullen
er ook onder u dwaalleraren verschijnen. Ze zullen met verderfelijke ketterijen
komen en zelfs de meester die hen heeft vrijgekocht verloochenen. Daarmee
bewerken ze spoedig hun eigen ondergang. (2 Petrus 2: 1)” (NBV)
Johannes schrijft dat de laatste ure gekenmerkt wordt, door de aanwezigheid van
de antichrist. Niet door het geloofd worden, of verkondigd worden, van het
evangelie over de gehele aarde.
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“Kinderen, het laatste uur is aangebroken. U hebt gehoord dat de antichrist zal
komen. Nu al treden er veel antichristen op, en daardoor weten we dat dit het
laatste uur is. (1 Johannes 2: 18)” (NBV)
En, Judas, beschrijft de afval in haar drievoudig karakter: In Kaïn de natuurlijke
afval. In Bileam de gemeentelijke (vergadering van christenen) afval (voor loon
verderfelijke leer brengen). In Korach de opstand tegen de priesterlijke en
Koninklijke rechten van de Heer in de typen van Aäron en Mozes. En het
oordeel over deze afval zal pas plaats grijpen als de Heer uit de hemel komt om
te oordelen.
Helaas, niet het evangelie maar het kwaad zal de wereld bijeenbrengen:
“Toen zag ik dat uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond
van de valse profeet drie onreine geesten tevoorschijn kwamen in de vorm van
kikkers. Dat zijn demonische geesten die tekenen verrichten en eropuit gaan om
alle koningen op aarde bijeen te brengen voor de strijd op de grote dag van de
almachtige God. (Openbaring 16: 13-14) (NBV)
Sta mij toe, beste mensen, met het oog op de eeuwigheid tot u de vraag richten:
Waarop vestigt jij uw hoop? Kan je zeggen: “Christus is mijn rotssteen; mijn
fondament?” Niemand kan een ander fondament leggen, dan wat gelegd is:
JEZUS CHRISTUS.
“Want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt – Jezus Christus
zelf. (1 Korintiërs 3: 11)” (NBV)
Die zijn huis niet op de ‘Rots’, maar op het zand gebouwd heeft, zal
ondervinden dat de Heilige Schrift zegt:
“Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken
en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in, en er bleef alleen
een ruïne over. (Matthéus 7: 27)” (NBV)
Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen! Kom Heer Jezus
(Openbaring 22: 20)
God zou al deze ellende kunnen voorkomen, maar dan zou de mens er niets van
leren. Erger nog, de mens zou zich nog meer tegen God gaan verzetten. En,
toch, hebben we een zeer genadige en liefdevolle God, die uiteindelijk een einde
zal maken aan de zelfvernietiging van de mens. De gruwel van de komende
eindtijd, en het staat voor de deur, die weliswaar nodig is, gaat de mens tot het
punt brengen waar zij uiteindelijk hun eigen wegen onder ogen zullen zien, en
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bereid zullen zijn, om eerlijk en oprecht Gods wegen te bewandelen in Jezus
Christus.

Waar zij Hem kruisigden en met Hem twee anderen, aan weerszijden één, en Jezus in het midden. En
Pilatus liet ook een opschrift schrijven en op het kruis plaatsen; er was geschreven: Jezus, de Nazoreeër,
de Koning der Joden. (Johannes 19: 18-19) (NBG51)

Jezus zegt:
“Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan
alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon
des mensen. (Lucas 21:36)” (NBG51)
U hebt een keuze. U kunt deze kennis naast u neerleggen als u dat wilt. Niemand
kan u dwingen die te aanvaarden. De eindtijd profetie is zo ongelooflijk dat veel
mensen het eenvoudig weigeren te geloven. Zij redeneren er liever omheen.
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Maar, wat op het spel staat is veel. God is trouw aan zijn beloften of hij is het
niet. Als Hij het wel is, zal elke belofte en voorspelling die Hij heeft gedaan
uitkomen, de goede en de slechte. Bekeert U tot Jezus Christus, aanvaardt Hem
als Verlosser en Vriend, en begin NU een nieuw leven in Hem.

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren
voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit
de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. (Openbaring 21:1-2) (NBG51)
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