
What will the tribulation be like? Asteroids! #1 - 20200118 

Hoe zal de grote verdrukking zijn? Asteroïden! #1 - 20200118 

 

Hallo allemaal,  

Er zijn zoveel stemmen ' daar buiten' die allerlei wilde en verwarrende dingen verkondigen over de laatste dagen, 

dat het goed leek om gewoon hoofdstuk en vers te laten zien, zodat angst en vrees opzij kunnen worden gezet ten 

gunste van Gods vrede.  

 

Het eerste wat je moet begrijpen 

Profetie blijft niet altijd binnen de grenzen van het huidige tijdperk, wat betekent dat een profetisch woord dat in 

het ene tijdperk wordt gegeven, in een ander tijdperk tot stand kan komen.  

 

Het Oude Testament, dat zo'n 2500 jaar geleden werd voltooid, voorzegt veel dingen over het millennium / 

duizendjarig rijk dat (nog) moet komen, waarbij de dag en de tijd waarin we leven volledig worden 

overgeslagen. Zo spreken Jesaja 11: 6-9 en 65: 25 over wilde dieren die natuurlijke vijanden zijn, maar die in het 

millennium in vrede met elkaar leven.  

 

Besef daarom dat als één of andere profetie, visie of droom over de toekomst gaat, het misschien over de tijd van 

de grote verdrukking gaat of zelfs over het millennium - ver genoeg in de toekomst dat het je in deze tijd niet zal 

beïnvloeden. Alle profetieën zijn niet voor dit tijdperk en voor deze tijd. Profetieën in onze tijd, indien ze van 

God komen, kunnen in feite voor een tijd in de toekomst zijn - misschien zullen ze in de grote verdrukking 

gebeuren. Dus laat er vrede in je hart zijn.  

 

Ik zou daaraan willen toevoegen dat dit ook voor jou persoonlijk kan zijn; woorden die je hebt gekregen over 

jouw roeping in Hem. Als je eerder in je leven een woord hebt ontvangen over je roeping, en je leeft je leven en 

je hebt het gevoel dat je in dit leven gefaald hebt omdat dat woord niet gebeurd is - rust - omdat Zijn Woord niet 

ledig is, en het kan heel goed zijn dat jouw roeping in de volgende eeuw, misschien over 100, 300, 500 of meer 

jaren vanaf nu, in vervulling zal gaan. Het zal plaats vinden. Je zult jouw roeping niet missen.  

 

De religieuze bril afzetten 

Toen de apostel Johannes in Openbaring 4:2 naar de hemel werd opgetrokken en de boekrol zag uitrollen, deed 

hij dat in de 1e eeuw. Veel van De Openbaring is symbolisch, maar een deel van die symboliek is omdat iemand 

uit de 1ste eeuw geen idee had hoe het leven er in de 21ste eeuw uit zou zien. We gaan dus even onze religieuze 

bril afzetten en gewoon in moderne termen lezen wat die persoon uit de 1ste eeuw zou kunnen proberen te 

beschrijven. 

 

Geraakt door een dubbele asteroïde of komeet  

Openbaring 8: 6-12 beschrijft wat hij noemt 'een brandende berg' die uit de lucht op het land valt, en een andere 

'ster, brandend als een lamp' die in de oceaan valt. Het resultaat is dat 1/3 van de planten op het land sterft, en 1/3 

van het zeeleven. Vers 12 vertelt ons ook dat 1/3 van het licht van de zon, de maan en de sterren wordt 

verduisterd (door de stofwolk).  

 

Bedenk wat 1/3 minder zonlicht voor de wereld zou betekenen. Denk aan de voedselproductie. Reizen. Handel. 

Politieke onrust. Al deze dingen worden beschreven in Openbaring, en ik zal ze volgende week behandelen. 

Maar denk nu eens aan de onrust die wordt veroorzaakt door 1/3 van het zonlicht dat door de stofwolk van de 

inslagen wordt weggevaagd.  

 

Ik heb een serie die 'The Natural Disasters of The Revelation' heet, met een hand-out die laat zien hoe de 7 

zegels, trompetten en schalen in elkaar passen, ik schrijf alleen maar om een paar hoofdpunten aan te geven.  

 

Dat betekent dat de lang gevreesde asteroïde of komeet die de aarde raakt en die niemand ziet aankomen, zal 

gebeuren. Of misschien wordt het gezien terwijl het nadert, maar splitst het zich in 2 stukken door 

natuurkrachten of pogingen van de mens om het op te blazen, zoals in zoveel Hollywood films - we weten het 

niet - maar een dubbele inslag vanuit de ruimte met rotsen/ijs dat 1/3 van het zonlicht verduistert, gaat gebeuren 

met de planeet aarde.  

 

En wat zouden 2 asteroïde inslagen in de lucht veroorzaken?  

Onmiddellijk na de beschrijvingen van een dubbele asteroïde/komeetinslag in hoofdstuk 8, opent hoofdstuk 9 

met een beschrijving van een enorme stofwolk die opstijgt en waaruit ziekten voortkomen. In 9:1-12 onthult het 

een grote kolom als rook die ontstaat, en de zon en de maan worden verduisterd door de stofwolk.  



 

Een asteroïde die het land raakt, en de asteroïde/komeet die een oceaan raakt, zullen genoeg vuil en water 

omhoog sturen om de zon te verduisteren, en er zal wereldwijd een ziekte uitbreken. Het zegt dat de ziekte 5 

maanden zal duren, en zal voelen als schorpioenensteken op de huid.  

 

Wetenschappers melden dat antrax, tetanus, botulisme, huid- en ademhalingsziekten zouden uitbreken als zo’n 

stofwolk, die door de wind wordt verspreid, de aarde omcirkelt, dus de moderne wetenschap is het eens met wat 

de apostel zag.  

 

OPMERKING: In het Joodse Feest der Bazuinen, hetgeen Paulus leerde, zal er volgens de rabbijnen een 

'wegnemen' van dode gelovigen in de Messias komen, die Hem in de lucht zullen ontmoeten, die geoordeeld 

zullen worden, en dan zullen ze allemaal een 7 jaar durend huwelijksfeest in de hemel vieren. Paulus voegde 

daar een nieuwe openbaring aan toe in I Korintiërs 15, die zegt dat degenen die op dat moment leven, ook 

veranderd zullen worden en de Messias in de lucht zullen ontmoeten.  

 

In het Feest der Bazuinen leren ze dat terwijl de gelovigen in de Messias zich bij Hem in de hemel hebben 

gevoegd, de aarde een 7 jaar durende tijd zal ingaan die 'de tijd van grote benauwdheid voor Jacob’ wordt 

genoemd, waarin God alle mensen in 3 groepen verdeelt: De geheel goddelozen, de geheel rechtvaardigen, en 

veruit de grootste groep, de besluitelozen.  

 

Ze leren dat er mensen zullen zijn die tot de Messias zullen komen NA het 'wegnemen', dus zullen ze de tijd van 

Jacobs  benauwdheid moeten doorstaan. De rest van de tijd is gewijd aan het focussen op Israël en het einde van 

de regering van de mens. Ik heb meerdere onderwijsreeksen over Rosh Hashana en het Feest der Bazuinen, ik 

voeg dit alleen toe voor het geval iemand die dit leest niet bekend is met wat Paulus over dat feest heeft 

onderwezen.  

 

Dit zijn dingen die de huidige gelovigen zullen zien vanuit het gezichtspunt van de hemel. Er is veel dwaling 

over wie het zal 'redden' in het ‘wegnemen’, maar laten we eens kijken naar de Schrift. Paulus schreef I 

Corinthiërs aan een zeer vleselijke groep gelovigen. Onder de tien of meer onderwerpen waarover hij schreef, 

heeft hij het over hen die in afgunst waren en partij kozen. Sommige bezochten  tempelprostituees, verder waren 

er 2 mannen die elkaar aanklaagden, een man die een seksuele relatie had met zijn stiefmoeder, misbruik van de 

gaven van de Geest, sommige zeer bevooroordeelde broeders weigerden het avondmaal van de Heer te houden 

met degenen waar ze vooringenomenheid tegen hadden, en nog veel meer.  

 

Toch zei Paulus dat ze het allemaal zouden 'maken' bij de ‘opname’, dood of levend - want na een poging om al 

hun vleselijkheid, al hun strijd, al hun zondigheid in hoofdstuk 1-14 te corrigeren, leert hij in hoofdstuk 15 dat al 

die doden in Christus, en al die mensen die op dat moment leven, allemaal 'omhoog' zullen gaan. Dat is geen 

vrijbrief voor de zonde, maar eerder een openbaring van genade dat de Heer geen volmaaktheid verwacht, want 

we zijn niet verantwoordelijk voor volmaaktheid, maar voor groei.  

 

Volgende week - hoe de wereld er uit ziet voor en na een dubbele asteroïde/komeetinslag. Tot dan, zegen, 

John Fenn/wk/ak 

www.cwowi.org en e-mail mij op cwowi@aol.com 

 

What will the Tribulation be like? #2 of 2; Solar flares & economic issues – 20200125 

Hoe zal de Grote Verdrukking zijn? #2 van 2; Zonnevlammen & economische kwesties – 20200125 

 

Hallo allemaal, 

Als je al heel lang christelijk onderwijs hebt ontvangen, dan weet je dat sommige leraren jaren geleden al zijn 

begonnen met te vertellen dat we nu al in de Grote Verdrukking zijn. Ik krijg nog steeds ongeveer eens per 

maand een e-mail met de vraag of we in de Grote Verdrukking zitten – zo heersend was/is die fout leer. De 

meesten realiseerden zich dat het fout was toen er meer dan 7 jaar voorbij gingen, maar sommigen blijven er 

bij... 

  

Als men het hele plaatje bekijkt van wat er in die jaren met de planeet zal gebeuren, wordt het duidelijk dat we 

nog niet in de Grote Verdrukking zijn.  

 

Zonnevlammen 



Vorige week heb ik uitgelegd dat de dubbele asteroïde/komeet die de aarde raakt, in de laatste dagen van dit 

tijdperk zal plaatsvinden, maar er is nog een andere hemelse gebeurtenis die ook zal plaatsvinden: 

Zonnevlammen die de aarde raken. 

 

Openbaring 16:8-10 onthult dat vuur van de zon de aarde zal verschroeien en mensen zal verzengen. Vanuit 

wetenschappelijk oogpunt beschermt het elektromagnetisch veld van de aarde ons, door de zonnevlammen die de 

aarde bereiken tegen te houden. De werking van het 'noorderlicht' maakt deel uit van die bescherming. Als de 

zonnevlammen door de atmosfeer gaan om brandwonden te veroorzaken, betekent dit dat er iets met dat 

elektromagnetische veld is gebeurd - het is er in die tijd niet meer.  

 

Het zou een gevolg kunnen zijn van de dubbele asteroïde/komeetinslag, het zou kunnen komen doordat de 

magnetische polen plotseling 'flippen', waarbij de kompasnaald in plaats van naar het noorden te wijzen, naar het 

zuiden gaat wijzen, of een combinatie van beide. Er zijn theorieën die suggereren dat als die flip/ommekeer 

plaatsvindt, er een tijd gaat komen dat de aarde niet meer beschermd wordt door de magnetosfeer. 

 

Het is interessant dat het magnetische noorden zeer snel verschuift; er zijn verschillende gepubliceerde rapporten 

over dit fenomeen. Toen dit voor het eerst ontdekt werd, bewoog het zich slechts ongeveer 5 mijl (9km) per jaar, 

maar het heeft zich versneld tot 34 mijl (55km) per jaar, richting Siberië, weg van Canada.  

 

Economische problemen in de Grote Verdrukking 

Openbaring hoofdstuk 6 gaat in op het openen van de eerste 6 zegels van de rol die Jezus uit de rechterhand van 

de Vader heeft genomen, zoals in 5:7 is beschreven. Zegel 5 gaat over martelaren die de Vader vragen hoe lang 

het duurt voordat Hij hen wreekt, en zegel 6 gaat over de wederkomst van Jezus. De 7e is vrede, als het allemaal 

gedaan is. Zelfs de hemel is even stil. 

 

De eerste 4 zegels zijn 'De 4 ruiters van de Apocalyps', gesymboliseerd door 4 paarden - wit, rood/rossig, zwart 

en vaal. Ze onthullen iemand die aan de macht komt met een valse gerechtigheid (wit paard), gevolgd door 

oorlog (rood), economische ineenstorting (zwart), en dan de dood (vaal/grauw).  

 

Dit zijn allemaal logische ontwikkelingen. Want als je een dubbele asteroïde inslag hebt, een enorme 

stof/waterwolk die het zonlicht blokkeert, zonnevlammen/EMP die mensen en systemen verbranden, en voor 

velen de hongerdood, dan is een economische en maatschappelijke ineenstorting onvermijdelijk. Er is dan 

behoefte aan een sterke leider om de controle over te nemen en die naties, economieën en legers zal verenigen - 

en die persoon staat bekend als de antichrist.   

 

Maar voor deze dingen... 

Zoals ik in het begin al zei, zijn er veel stemmen op het internet die deze of gene droom, dit of dat woord delen, 

sommige misschien van de Heer, sommige misschien vanuit emotionele en religieuze filters, vermengd met de 

restjes van de afgelopen maaltijd. Maar weet dat woorden van God misschien voor de tijd van de Grote 

Verdrukking zijn, en niet voor onze tijd. Blijf uit de buurt van wilde speculaties – voed je daar niet mee. Denk 

na, vraag je af, overpeins, maar stel grenzen voor jezelf, want deze dingen vormen niet onze christelijke wandel. 

Wat vraagt Jezus je vandaag te doen? Dat is je focus, niet op wat er in de toekomst van de wereld kan gebeuren. 

 

Kijk naar de vrede in je geest. Het is daar. Leg je emoties opzij en bewaak de vrede. Laat de vrede je denken 

omhullen, jouw emoties en gedachten. Blijf in die vrede. Wees gedisciplineerd om weg te blijven van websites 

en sprekers die die vrede zouden schenden - je kunt je in je geest afvragen wat waar is en hoe het kan gebeuren - 

maar laat dat de vrede in je geest niet blokkeren.  

 

Zoals ik al eerder zei, zelfs woorden die waarschuwen voor de dingen die komen gaan, als ze van de Geest zijn, 

zijn gehuld in vrede, want Gods Koninkrijk wordt niet bedreigd door de werking van de mens of de natuur. God 

is niet in angst en verwarring, je zult Hem in vrede vinden.  

 

Ik hou van wat de wijlen bekende presbyteriaanse predikant en schrijver Eugene H. Peterson zei: "Mijn 

gevoelens zijn belangrijk voor veel dingen. Ze zijn essentieel en waardevol. Ze houden me bewust van veel dat 

waar en echt is. Maar ze vertellen me bijna niets over God of mijn relatie met God. Mijn zekerheid komt van wie 

God is, niet van hoe ik me voel. Discipelschap is een beslissing om te leven naar wat ik weet over God, niet naar 

wat ik voel over Hem of mijn buren". 

 

Volgende week, Hoe zal het Duizendjarig Koninkrijk zijn? Tot dan, zegen, 

John Fenn/wk/ak 



cwowi.org en e-mail me op cwowi@aol.com. 

 
 

 


