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“Tekenen van De Openbaring deel 1”

Hallo allemaal,
Je hoort veel over profetieën over de eindtijd maar de meeste Bijbel leraren hebben het over woorden
die zij van de Heer hebben ontvangen over de toekomst (menen zij), maar zij hebben het weinig over
wat de Bijbel zelf hierover zegt.

Het Boek Openbaringen is duidelijk en zeker, weliswaar vol symboliek waardoor voorgangers het
hypergeestelijk maken of de woorden een eigen invulling geven, waardoor ze hun praktische,
nuchtere inhoud verliezen.

Wat ik heb gedaan in mijn eigen Bijbelstudie is kijken naar het rampzalige aspect in de boodschap op
politiek, economisch, wetenschappelijk en natuurlijk terrein. De Heer geeft ons een heel logische
opeenvolging van gebeurtenissen die nog in de toekomst liggen. Hieronder geef ik een samenvatting
daarvan, en ik hoop dat ze een zegen voor jullie zullen zijn.

Na de boodschap aan de zeven gemeenten, opent Jezus een boekrol die de Vader Hem heeft
gegeven in hoofdstuk 5 waar het grootste gedeelte van de rest van het boek over gaat. Dus als we de
zeven zegels, zeven bazuinen en 7 schalen als uitgangspunt beschouwen, is het kader waarin de rest
wordt beschreven eenvoudig te begrijpen. Wat ik heb gedaan is dit alles in chronologische groepen te
rubriceren en je zult zo een logische opeenvolging zien.

Eerste zegel: Een wit paard; een ruiter met een boog, hem wordt een kroon gegeven, trekt erop uit
als overwinnaar naar de volgende overwinning: 6:1-2
Eerste bazuin: Hagel en vuur, met bloed vermengd, 1/3 van de bomen/het gras verbranden, het
groene gras verbrand. 8:7
Eerste schaal: Zweren op hen die het merkteken van het beest hebben en hem aanbidden. 16:2

Lees deze fragmenten nu eens alsof ze vandaag in de krant hebben gestaan. Er zal een nieuwe leider
ten tonele verschijnen die begint andere naties te overmeesteren, terwijl er tegelijkertijd een
megaramp zal plaatsvinden waarbij 1/3 van de wereld vegetatie zal verbranden. Ook zal men te
maken krijgen met een huidaandoening, die pandemisch van omvang zal zijn.

Als het gaat om een leider die overmeestert kunnen we dat nog wel vatten, maar hoe kan het dat 1/3
van de vegetatie in vuur opgaat, en hebben de zweren op de huid ermee te maken? We vinden wat
antwoorden in de tweede groep:

Tweede zegel: Een rood paard, macht (kratos) aan de ruiter om vrede van de aarde weg te nemen,
men zal elkaar naar het leven staan, en hij had een groot zwaard. 6:3-4.
Tweede bazuin: Een brandende berg wordt in de zee geworpen, 1/3 van de zee verandert in bloed,
1/3 van alle schepen wordt vernietigd. 8:8-9
Tweede schaal: De zee raakt vergiftigd en ziet eruit als bloed, alle leven erin sterft. 16: 3

Nu beginnen we iets te snappen. De leider begint een oorlog (of oorlogen), maar tegelijkertijd ploft er
een ‘berg’ (wij zouden zeggen: een asteroïde) in de oceaan. Dit verklaart waarom er 1/3 van het leven
in de zee sterft en 1/3 van alle schepen op zee wordt vernietigd. Misschien weet je dat wanneer er te
weinig zuurstof in het water is, er een enorme toename zal zijn van de rode alg. Dit wordt de rode golf
genoemd en die zal elk leven in het betreffende gebied in de zee vergiftigen en uitroeien. Het woord
dat we hier lezen geeft aan dat deze asteroïde in de zee zal terechtkomen en zo’n ramp over 1/3 tot
gevolg hebben. Huidzweren kunnen ook hiervan een gevolg zijn.

En denk nu eens even na wat er daarna volgt. Wat zou er gebeuren wanneer er midden in een oorlog
een asteroïde in de oceaan valt en het zeeleven vergiftigd? Kunnen we dan verwachten dat mensen
zullen verhongeren en/of dat zij die afhankelijk zijn van zeevoedsel ondervoed zullen raken? Kan er
dan economische of politieke onrust ontstaan? Door alle dingen die we hierboven hebben genoemd?
Zeker! Maar er is nog meer.



Het derde zegel: Een zwart paard; de ruiter heeft een weegschaal. Te midden van de vier paarden
wordt er geroepen dat er een enorme inflatie zal komen met hoge prijzen voor tarwe en gerst, maar
niet voor olie en wijn, en dat er geen schade mag worden toegebracht aan olie en wijn. 6:5-6
De derde bazuin: een brandende ster, die brandt als een toorts, valt op 1/3 van al het levend water
(de rivieren), en op ‘de bronnen van water’. Deze (ster) wordt ‘Bitter’ genoemd en ze vergiftigd 1/3 van
al het levende water. 8: 10-11
De derde schaal: De levende wateren worden vergiftigd, en zien eruit als bloed. 16: 4-7

Terwijl een wit paard misleiding/valse gerechtigheid kan betekenen, terwijl de ruiter optrekt om te
overwinnen, en het rode paard duidelijk met het vergieten van bloed tijdens de verovering te maken
heeft, hebben we hier te maken met een zwart paard met een weegschaal, en dit wijst naar een
economische chaos – de zaken staan er heel slecht voor, maar ‘het gezonde verstand’ zal bij een
natuurramp van deze omvang een ‘bezeten’ leider naar voren schuiven die echter misbruik zal maken
van de situatie door een oorlog te beginnen.

Als je kijkt naar de geschiedenis van elke oorlog zul je zien dat er altijd problemen waren rond de
voedselvoorziening, ziekten, hongerdood en ondervoeding – als er dan ook nog een asteroïde bijkomt
die op de aarde valt (maar wacht even, er is nog meer)

De Heer zegt ons hier dat er een hyper inflatie zal komen, een tekort aan koren, maar niet aan olie of
wijn. Dat is logisch – als er geen vis meer is zal de vraag naar koren stijgen, maar als 1/3 van al het
gras en de bomen is verbrand, zal er een tekort aan voedsel zijn – en de prijzen voor wat er nog is
zullen torenhoog zijn.

Heb je gemerkt dat de ster volgens de apostel Johannes leek op een toorts? De eerste was een
‘brandende berg’, en de tweede zou een komeet kunnen zijn, hoewel ik geneigd ben te denken dat de
verschillen in verschijningsvormen meer een kwestie zijn van hoe je ze beziet. Als een asteroïde recht
op je af komt, kun je de lange staart niet zien.

Als ze met een hoek langs het hemelruim scheert voordat ze neerploft, zal ze een lange staart hebben
die op een toorts lijkt. Het zou ook best een asteroïde kunnen zijn die zich in tweeën splitst bij
nadering van de aarde, omdat ze in aanraking komt met de dampkring of de zwaartekracht. (Niet
doordat Bruce Willis en zijn troep disfunctionele ruimte jagers haar in tweeën blies) 

Hoe het ook zij, de ‘brandende berg’ en ‘de ster die brandde als een toorts’ vergiftigen het water; de
eerste heeft een uitwerking op 1/3 van de oceaan; de tweede beïnvloedt 1/3 van het levende water,
(dit doet me veronderstellen dat ze op het land valt). De gevolgen van deze twee inslagen vormen
samen het meest fascinerende deel van wat de Heer laat zien, omdat de volgende gevolgen
volkomen in overeenstemming zijn met wat de wetenschap zegt dat er zal gebeuren wanneer dit
gebeurt.

Het vierde zegel: Een vaal paard: de naam van de ruiter is Dood, en de Hel rijdt met hem mee. Hij
heeft gezag om ¼ deel van de aarde met het zwaard, honger, dood en wilde dieren te doden. 6: 7-8
De vierde bazuin: 1/3 van de zon, de maan en de sterren zal verduisterd worden. 8:12 (Het licht van
de dag en de nacht zal met 1/3 verminderd worden).
De vierde schaal: De zon zal de mensen verschroeien. 16: 8-9

Het vale paard: stelt de dood voor ten gevolge van de oorlog, de ontwrichting van de economie, het
tekort aan voedsel en ziekten.
Zeker 25%van de wereldbevolking zal sterven. Vertaal dat eens in cijfers. Er zijn nu 6 miljard mensen
op aarde. 25% daarvan (oftewel één kwart) is 1,5 miljard (doden). Dat houdt in dat er 75% zal blijven
leven, oftewel 4,5 miljard mensen.

Wilde dieren worden ook genoemd en het is niet zo moeilijk om dat in te vullen. Als de steden ontvolkt
raken (door gebrek aan voedsel en water voorziening) zullende dieren de steden binnendringen. Ik
weet nog dat toen ik in Colorado woonde er gebrek was aan voedsel in de bergen; we zagen toen
elanden, beren, coyotes en bergleeuwen in het stadje Boulder. Als er 1/3 minder
gras/vruchten/water/vis voor ze is – dan kun je wel nagaan dat ze bij jou langs komen voor hun
avondmaaltijd!

Even terug naar de dubbele impact van wat ik maar zal noemen de brandende ‘meteorieten’ (omdat
we niet precies weten wat er wordt beschreven). Dit is wat de wetenschap zegt dat er zal gaan



gebeuren: de dichte wolk van stof en waterdamp zal de aarde voor 1/3 verduisteren, wanneer al dat
stof en vuil en water in de dampkring terecht komt en om de aarde heen gaat cirkelen.

Maar nu gebeurt er iets interessants – de zon verschroeit de mensen. De wetenschappers zeggen dat
een van de gevolgen van een enorme inslag de ontwrichting of vernietiging van het magnetische veld
van de aard zal betekenen, en dit magnetische veld beschermt de aarde tegen overstraling van de
zon. Neem het magnetische veld weg en we zullen verbranden. 16:9 zegt dat er ‘grote hitte’ zal zijn,
die de aarde zal verschroeien.

Ontzettend…wat een tijd zal dat zijn. Een bezetene die oorlogen begint, zich richt tegen Israël en de
volgelingen van Jezus, 2 inslagen van hemellichamen in de oceaan en ergens op het vasteland, het
zonlicht wordt verduisterd, overstraling van de zon zal de aarde verschroeien, overal voedseltekort en
ziekten, 1,5 miljard doden.

Het vijfde zegel: De zielen van hen die gedood werden om (de naam van) Jezus vragen in de hemel
hoe lang zij nog moeten wachten voordat zij gewroken zullen worden, en hen wordt gezegd dat ze
moeten wachten totdat de maar van de martelaren vol is 6:9-11
De vijfde bazuin: Er valt een ster van de hemel op de aarde en hij heeft de sleutel van de bodemloze
afgrond. En er kwam rook uit als van een grote oven, en de zon en de lucht werden verduisterd door
de rook (1/3 vermindering van natuurlijk licht). Uit de rook kwamen sprinkhanen tevoorschijn die
staken als schorpioenen. De groene planten en bomen konden ze geen schade toebrengen, maar
alleen hen die niet tot God behoorden. De aanval en de ziekte duurden 5 maanden, en brandden als
de steek van een schorpioen. 9: 1-12
De vijfde schaal: “…de troon van het beest”(stad, regeringsplaats) ontvangt wat er in de vijfde schaal
ligt, zijn koninkrijk is vol duisternis, en de mensen hebben veel pijn, maar willen zich nog steeds niet
bekeren. 16:10-11

Houdt in gedachten dat terwijl dit allemaal plaats vindt, de volgelingen van Jezus in grote aantallen
worden gemarteld en ons wordt een blik gegund van hen die in de hemel vragen hoe lang het nog
gaat duren – en hen wordt verteld dat wanneer hun getal ‘vol’ is het allemaal voorbij zal zijn.

De vijfde bazuin is wat mysterieus en wordt in 12 verzen beschreven. Hal Lindsay heeft geopperd dat
de ‘sprinkhanen’ met hun stekende staartpunten, moderne gevechtshelikopters zijn. Ik denk eerder
dat het verband houdt met de gebeurtenissen, zoals de zon en de lucht die verduisterd worden, zoals
Johannes het beschreef als rook die uit een oven opsteeg, en deze ‘sprinkhanen’ komen dus uit die
rook tevoorschijn. Kan het zijn dat hij de stof- en rookkolom zag die ontstond nadat de tweede
meteoor was ingeslagen?

Wetenschappers hebben overwogen dat er nieuwe ziekten kunnen ontstaan die het gevolg zullen zijn
van het stof en vuil in de lucht – zoals Anthrax bijvoorbeeld – gewoonlijk zit dit in de grond en wordt
zelden door mensen ingeademd. Maar als het nu eens allemaal in de lucht (atmosfeer) terecht komt?
(De Tv-zender History Channel heeft programma’s uitgezonden die gewijd zijn aan de inslag van een
enorme asteroïde).

Het is duidelijk dat de Heer bepaalt hoeveel plantenleven er vernietigd zal worden (1/3), want we
lezen over het bevel dat er geen verdere schade mag worden toegebracht aan de groene planten en
bomen. Hoe het ook zij, de vijfde schaal maakt duidelijk dat deze ‘stekende sprinkhanen’ (zijn dat
misschien demonen die ziekten veroorzaken?) erge pijn toebrengen, door wat voor kwaal dan ook.

Het zesde zegel: Een grote aardbeving, de zon wordt verduisterd, de maan wordt rood, er vallen
sterren op de aarde, de hemel(en) worden als een boekrol opgerold, en elke berg en elk eiland wordt
geschud. De wraak van het Lam. 6: 12-17
De zesde bazuin: Vier engelen worden losgelaten bij de Euphrates en een leger van 200 miljoen
man wordt op de been gebracht en zij zullen 1/3 deel van de (overgebleven) mensheid doden door de
rook en zwavel. 9: 14-21
De zesde schaal: De rivier de Euphrates zal opdrogen om de weg vrij te maken voor de ‘koningen
van het Oosten’. De overige koningen/heersers zullen worden misleid om ook naar de laatste veldslag
te op te trekken. 16:12-16

En dit, vrienden, is de wederkomst van Christus – de zesde zegel, bazuin en schaal slaan op de
eindstrijd en op Zijn wederkomst, en we zullen bij de zevende zegel/bazuin/schaal zien hoe Zijn
Koninkrijk gestalte zal krijgen.



Jezus heeft dezelfde tekenen beschreven:”Meteen na de verdrukking in die dagen, zal de zon
verduisterd worden en de maan zal haar licht niet meer geven, en de sterren zullen van de hemel
vallen, en de machten van de hemel zullen wankelen. (zie het zesde zegel hierboven). En dan zal het
teken van de Zoon des mensen aan de hemel verschijnen en dan zullen alle stammen van de aarde
wee klagen en zij zullen de Zoon des mensen op de wolken des hemels zien komen met macht en
heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen sturen bij het klinken van een bazuin en zij zullen Zijn
uitverkorenen verzamelen van de vier winden, van het ene einde van de hemel tot het andere.”Matth.
24:29-31 (Opmerking: Hij verzamelt Zijn uitverkorenen niet van het ene eind van de aarde naar het
andere eind, maar van de hemel).

Dus het zevende zegel hierboven spreekt duidelijk over de wederkomst van Jezus – maar Hij komt
terug voor de eindstrijd zoals die beschreven wordt in de zesde bazuin en schaal: 2.000.000 man
zullen door de ‘5 koningen uit het Oosten’ worden verzameld en Israël binnen vallen via Irak en Syrië
door de drooggevallen Euphraat (weet je hoeveel dammen er in die rivier zijn? 22 in Turkije, ten
minste één in Syrië en 7 in Irak) – er hoeven slechts een paar schuiven open gezet te worden en de
rivier droogt helemaal op om de weg voor hen vrij te maken.

Het zevende zegel: Er is gedurende een half uur stilte in de hemel.
De zevende bazuin: Vele stemmen in de hemel roepen het uit:”De koninkrijken van deze wereld
worden het Koninkrijk van onze God, en Zijn Gezalfde: en Hij zal voor eeuwig en eeuwig regeren.”
De zevende schaal: Een stem uit de hemel zegt:”Het is volbracht”, en op de aarde zijn er stemmen,
donder en bliksem, de grootste aardbeving die er op de wereld ooit is geweest. Jeruzalem breekt in 3
delen uiteen en er vallen enorme hagelstenen. (Grote hagelstenen werden in de loop van de
geschiedenis gezien als gevolg van vulkanische uitbarstingen die tonnen water en stof uitbraken in de
atmosfeer. Ik vraag me af of er tussen de eindstrijd en al het volgende wat er plaats gaat vinden, dit
nog een aanwijzing voor ons zal zijn).

In Zach. 14 wordt deze aardbeving en strijd meer gedetailleerd beschreven, waardoor de Olijfberg in
tweeën zal worden gespleten, waarbij de ene helft noordwaarts verschoven wordt en de andere helft
zuidwaarts, waarbij de scheidslijn waarschijnlijk dwars door de stad zal lopen. (Zack.14:4)

Zach. 14:6-7 zegt ook iets interessants over de atmosferische toestand – er staat dat het ’s nachts niet
donker zal zijn, maar dat het overdag ook niet helder zal zijn. Misschien dat dit slaat op de heerlijkheid
van de Heer, wat ik geloof, maar misschien slaat deze beschrijving op de vreemde atmosferische
toestand als gevolg van de twee inslagen en de eindstrijd – waarnemers beschrijven een
gelijksoortige toestand na de uitbarsting van de Krakatau vulkaan op 27 augustus 1883. Ook toen was
er geen verschil tussen dat en nacht op sommige plaatsen in de wereld toen de wolk rond de wereld
dreef. De stof over het verlichte gedeelte van de aarde weerspiegelde het zonlicht aan de donkere
zijde, zodat het nooit helemaal donker werd maar een gelijkmatige gloed ’s nachts verspreidde, en
overdag was het nooit helemaal licht ten gevolge van het stof, en de wolken vertoonden een
groenblauwe gloed.
(NY Times, 2/10, 1889 – online).
www.space.com/scienceastronomy/strange_clouds_030219.html), en overige bronnen.

Denk nu alstublieft niet dat deze gebeurtenissen de Derde Wereldoorlog beschrijven, want die zal ten
minste zeven jaar vóór deze hierboven beschreven gebeurtenissen plaatsvinden.
De Derde Wereldoorlog gaat erover dat Rusland en Iran Israël zullen aanvallen – ik denk dat ik daar
over 2 weken aandacht aan zal besteden, dus blijf lezen. Ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad.

Volgende week: 666, de Twee Getuigen, enz.
(Ik hoop echt ik niemand voor het hoofd heb gestoten – ik heb alleen wat gedachten geuit hierover en
ik wil een zegen zijn voor anderen, zodat sommige zaken wat duidelijker voor hen worden.)

Bouwend aan de gemeente van Jezus, Zijn volk,
Zegen,
John Fenn / vertaling CG

08-08-2009

“Tekenen deel 2 Opname?”

Hallo allemaal,



Ik was erg verbaasd over de reacties die ik heb ontvangen n.a.v. de ‘Gedachten’ van vorige week over
de tekenen in Openbaringen. Ik had verwacht dat men dingen zou noemen als “Ik wist niet dat er
voorafgaand aan de Wederkomst van Jezus twee asteroïden op de aarde zouden inslaan waardoor
een enorme stofwolk 1/3 van al het licht op aarde zou wegnemen…” enz.

Maar in plaats daarvan ging elke, en ik bedoel echt elke reactie over “En hoe zit het met de Opname?”

Ik weet dat ik bij het eind ben begonnen, de allerlaatste dagen van deze eeuw die uitmonden in de
Wederkomst van Christus, maar het lijkt wel of ‘de Opname’ vooraan ligt in ieders gedachten, dus keer
ik op mijn schreden terug deze week en ga ik in op deze vraag.

Voordat we ‘de lucht ingaan’
Ik wil geen mentaliteit hebben van “Alstublieft Heer, bespaart U me dit afschuwelijke gedeelte”. We
leven nu in het westen als het ware in een cocon, een veilig voor nu maar steeds gevaarlijker
wordende, cocon.

Niettemin spreekt het Nieuwe Testament wel over een ‘weggerukt worden’ van de volgelingen van
Jezus in de eindtijd. We hebben allemaal wel gehoord of gelezen over de theorieën over wanneer de
Opname zal plaatsvinden: vóór de Grote Verdrukking, tijdens de Grote Verdrukking of Na de Grote
Verdrukking, tijdens de Wederkomst van Jezus, en dat heeft allemaal geleid tot verwarring.

Allereerst moeten we ons afvragen waarom we ‘de Opname’ niet in het Oude Testament tegenkomen.
Omdat je het in geen enkel boek en geen enkel vers vindt, redeneren sommige Bijbelleraren dat er
pas een opname plaatsvindt als Christus terugkeert, een soort U-bocht in de lucht.

Als we kijken naar Ezechiël 38 en 39, waar het gaat over de strijd tussen Gog/Rusland en Perzië/Iran
tegen Israël en hoofdstuk 40, wat gaat over de Tempel in het Duizendjarig Rijk: tussen deze twee
hoofdstukken wordt niets verteld over zaken die betrekking hebben op de Gemeente. Waarom is dat?

Waarom openbaart Gabriël aan Daniël niet iets over de Gemeente in zijn 70 weken van jaren in Daniël
9? Waarom zijn er alleen enkele verspreid voorkomende profetieën over dat er heidenen tot de God
van Israël zullen komen of vage verwijzingen, zoals: in Abraham “zullen alle volken gezegend
worden”?

We kunnen zeggen dat Hebr. 1:1 zegt dat de Vader in voorbije tijden ‘op vele manieren en
gelegenheden heeft gesproken” tot de vaderen door de profeten – en dat zij slechts stukjes en
gedeelten hadden maar niet het hele plaatje, en dat zou juist zijn, maar er is nog een reden.

Zelfs Jezus zegt in de evangeliën erg weinig over de Gemeente! Hoe komt dat? Het antwoord vinden
we in Ef.3:4-6: “…het geheimenis van Christus, dat in voorgaande eeuwen niet aan de mensen
bekend werd gemaakt, maar dat nu geopenbaard is aan de apostelen en de profeten door de Geest:
dat de heidenen mede-erfgenamen zouden zijn, en ook tot het Lichaam zouden behoren en
deelgenoten zouden zijn aan Zijn belofte in Christus door het evangelie.”

Met andere woorden, de Vader gaf aan de mens vanuit het Oude Testament tot aan Pinksteren niet
meer dan enkele vage aanwijzingen dat er een tijd zou aanbreken dat de heidenen de gelegenheid
zouden krijgen om opgenomen te worden in het Verbond met de God van Israël.

Paulus herhaalt deze woorden in Kol.1`:26-27: “God heeft mij immers opgedragen de Gemeente te
dienen, door haar bekend te maken met de geweldige rijkdom van Zijn Woord. Dat heeft God door de
eeuwen heen verborgen gehouden, maar nu bekend gemaakt aan hen die Hem liefhebben en voor
Hem willen leven. Hij wilde dat zij zouden weten wat een rijk en prachtig geheim Hij voor alle volken
heeft. Dit is het geheim: Dat Christus in uw hart wil leven. Hij is uw hoop op Gods heerlijkheid.”

En in Rom.15:25-26: “…De waarheid over Hem is eeuwenlang verborgen gebleven, maar nu
bekendgemaakt. In de Boeken van de profeten werd er al over gesproken. Maar nu heeft de eeuwige
God opdracht gegeven dat alle volken het moeten horen, opdat zij Hem gaan gehoorzamen en
vertrouwen.”

De tijd van de heidenen
Je ziet dus dat wij leven in dat tijdperk, waarin de naties van de aarde de kans krijgen om opgenomen
te worden in het Verbond met de God van Israël door Jezus Christus. Maar het is een aanbod dat
geldt voor een bepaalde tijd. “Want ik wil niet dat jullie onwetend zijn over dit geheimenis, broeders en



zusters, zodat jullie niet opgeblazen zullen zijn door trots: die gedeeltelijke verblinding van Israël geldt
totdat de tijd van de heidenen vol zal zijn.” (Rom. 11:25)

De gedeeltelijke blindheid tot aan de volheid van de tijd van de heidenen, is vervuld. En dus heeft de
Vader een bepaalde tijd in gedachten waarbinnen de niet-Joden tot Hem kunnen komen. Deze tijd –
volgens Petrus in Hand. 2:17 – wordt aangeduid als ‘de laatste dagen’ en begon met Pinksteren met
de uitstorting van Gods Geest op ALLE vlees.

Dus als Pinksteren deze hemelse klok in beweging heeft gezet en deze tijd (dat de heidenen tot
Christus kunnen komen) nu, na 2000 jaar aan het aflopen is, terwijl de gedeeltelijke blindheid van
Israël nog een feit is, zou het dan niet mooi zijn als we weten wat de tekenen zijn die het einde van die
tijd van de heidenen aangeven?

Er is goed nieuws: die zijn er! Jezus heeft geprofeteerd (in Luc.21) dat de tempel zou worden
verwoest (wat in het jaar 70 na Chr. Is gebeurd; zo’n 40 jaar later. Hij zei toen ook:”En zij (degenen die
in 70 na Chr.) in Jeruzalem waren) zouden vallen door het zwaard en zij zouden worden weggevoerd
naar alle naties: en Jeruzalem zou worden vertreden door de heidenen tot de volheid van de heidenen
zou zijn binnengegaan.”

Deze twee tekenen laten ons het einde van de tijd van de heidenen zien. Wanneer Jeruzalem niet
meer door de heidenen ‘vertreden zal worden’ en wanneer de verblinding van de Joden (waardoor zij
Jezus niet als hun Messias zagen) zal worden opgeheven.

We getuige geweest van het feit dat in de tijd die volgde op 1967, toen Jeruzalem werd veroverd in de
Zesdaagse oorlog, de Charismatische beweging onder de heidenen (Gemeente) begon en tevens
kwamen Messiaanse bedieningen tevoorschijn, zoals “Joden voor Jezus”in 1973 en vele anderen in
de daaropvolgende jaren. Het verdere opheffen van deze blindheid is onverminderd doorgegaan en
nadert haar toppunt en dat houdt in dat de volheid van de tijd der heidenen zeer aanstaande is!

En de opname dan?
We moeten begrijpen wat de gedachten van de Vader en Jezus hierover zijn. De Vader heeft de
essentie over de heidenen die tot Christus zouden komen, en ook binnen welke tijdspanne dat zou
plaatsvinden, niet geopenbaard vóór Pinksteren. “Alle naties” en “alle volken” in plaats van alleen
maar Israël, was iets totaal nieuws voor hen, een geheimenis dat zou worden geopenbaard!

Nu we hebben vastgesteld wat het geheimenis inhoudt en nu we weten dat er een bepaalde
tijdspanne is toegekend aan de heidenen, en dat er tekenen zijn die ons vertellen dat we aan het
einde van die tijdspanne zijn gekomen, rest ons de vraag: Hoe gaat de Vader een einde maken aan
die tijdspanne?

En daar komt de Opname om de hoek. In feite gaat het Boek Openbaringen er meer over dat Israël tot
het besef komt dat Jezus hun Messias is dan over iets anders. Hoewel er in die laatste zeven jaar een
heleboel mensen wedergeboren zullen worden, en vooral de laatste 3 ½ jaar daarvan die heel
grimmig zullen zijn, gaat het boek Openbaring eigenlijk over Israël en de blindheid die van hen zal
worden weggenomen. Weet je nog van die 144.000 Joodse evangelisten? Die bevinden zich in Israël.
Denk ook eens aan de Twee Getuigen. Die bevinden zich in Jeruzalem. Waar zullen de naties zich
verzamelen om Israël van de kaart te vegen? In Jeruzalem, en Jezus zal op de Olijfberg Zijn voeten
neerzetten wanneer Hij terugkomt.

Daar is geen discussie over. Dus hoe lang zal het nog duren voordat de Heer een streep zet onder de
tijd van de heidenen?

Hoe veel?
Misschien moeten we even kijken naar drie eerdere opnames en één die heel duidelijk in de Bijbel
wordt vermeld, om een idee te krijgen hoe de Vader zoiets doet.

Drie eerdere? Inderdaad, Enoch, Elia en Jezus. En degene nog die in Openbaringen 11:12 wordt
vermeld over de Twee Getuigen. Enoch werd weggevoerd en het enige dat we weten is dat hij niet is
gestorven: God nam hem weg. En toch, men wist zeker dat hij niet was gaan zwerven en ergens
stierf: er waren klaarblijkelijk getuigen die zagen dat God hem had opgenomen.



Dat was zeker het geval bij Elia die van tevoren wist dat hij die dag ‘opgenomen’ zou worden. En Elisa
ging met hem mee, op weg, en ook hij wist dat het die dag zou plaatsvinden, en ook de studenten van
de Profetenschool die Elia was begonnen. (1 Kon.2: 3, 5, 7,10)

En bij Jezus waren de discipelen bij Hem en ze zagen het gebeuren. Zij hadden het van tevoren van
de Heer gehoord en in het geval van de Twee Getuigen zal de hele wereld het zien (misschien op TV).

Dus bij al deze ‘opnames’ is er sprake van ‘publiek’, en ook wisten de mensen die bij God hoorden óf
de exacte dag, óf de tijdspanne waarbinnen het zou plaatsvinden (het seizoen).

En zo vertelt Paulus aan de gemeente in Tessalonika in zijn eerste brief:”Maar over de tijden en
gelegenheden, broeders en zusters, hoef ik jullie niet te schrijven.”

Het is duidelijk dat, net als bij de vorige ‘opnames’, we de ‘tijden en gelegenheden’ zullen weten - wat
wil zeggen dat we niet het precieze tijdstip zullen weten, maar wel ongeveer wanneer. Paulus gaat
verder met hoe het er voor de niet-wedergeboren mensen uit zal zien – hoe de wereld hiernaar zal
kijken:

“Want jullie weten wel dat de Dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. Want wanneer zij
zullen zeggen, Vrede en veiligheid; dan zal de verwoesting plotseling over hen komen, zoals de
geboorte weeën een vrouw die op het punt staat te bevallen, maar zij zullen niet ontkomen. Maar
jullie, broeders en zusters, leven niet in de duisternis zodat die dag je zou verrassen, zoals een dief
dat doet.”

Voor hen zal Zijn komst voor Zijn Bruid zijn zoals een dief komt, maar wat ons betreft, wij weten van
Zijn komst, althans in het algemeen gesproken.

Denk daar eens over na. Een dief breekt in om iets weg te nemen dat niet van hem is. Zo zullen
ongelovigen het zien. Iemand heeft mijn vrouw ‘gepikt’, iemand heeft mijn man mee genomen, mijn
kinderen, mijn opa, mijn oma, enz. Vanuit het gezichtspunt van wereld en de niet-gelovige zal men
zeggen dat Jezus inbreekt om iets te stelen wat niet van Hem is. Maar wij zijn wél van Hem, nietwaar?

Paulus was zijn brief aan de Tessalonicenzen begonnen met het volgende:”…en hoe jullie je van de
afgoden hebben afgekeerd om nu de levende en ware God te eren en te dienen; zij vertellen ons ook
dat jullie ernaar uitkijken dat Zijn Zoon Jezus uit de hemel zal terugkomen. Hij is door God weer
levend gemaakt en bevrijdt ons van Gods toekomstig oordeel.” (1 Tess.1:9-10)

‘Het toekomstig oordeel’ is de tijdspanne waar Openbaringen over spreekt – Paulus begreep dat de
tijd der heidenen eens tot een eind zou komen en dat Gods aandacht dan gericht zou worden op
Israël, en dat de Vader een plan had om de gelovigen naar een andere plek te brengen, zodat Hij
Israël duidelijk zou kunnen gaan maken wie hun Messias nu eigenlijk is.

Welke bazuin?
Paulus vertelde hen over deze tijd, de tijd die vooraf zou gaan aan het oordeel, de tijd die hen niet zou
overvallen als een dief in de nacht. “Want de Heer zal Zelf uit de hemel neerdalen met een luide roep,
met de stem van de aartsengel en de bazuin van God, en degenen die in Christus zijn gestorven
zullen het eerst uit de dood opstaan: Daarna zullen zij die nog leven en overgebleven zijn samen
opgenomen worden in de wolken met hen, en zo de Heer tegemoet gaan, en zo zullen wij voor
eeuwig bij de Heer zijn.”Ik heb het stukje over de bazuin en de gestorvenen in Christus die zullen
opstaan onderstreept, omdat het hier gaat om een bijzondere bazuin die slechts voor één enkel doel
wordt gebruikt. Paulus had het over die bazuin toen hij de gemeente in Korinthe over hetzelfde
onderwerp vertelde.

“Zie, ik vertel jullie een geheimenis: wij zullen niet allemaal sterven, maar we zullen wel allemaal
veranderd worden. In één ogenblik, in een oogwenk, bij het klinken van de laatste bazuin; want de
bazuin zal klinken en zij die gestorven zijn zullen onvergankelijk opstaan en wij zullen worden
veranderd.”

In het Judaïsme wordt ‘de laatste bazuin’ speciaal gebruikt bij het Feest van de Bazuinen, Rosh ha
Shanah. Het is een van de zeven Feesten (6 feesten en 1 Vasten) die in Lev. 23 genoemd worden en
het Feest van de Bazuinen wordt genoemd in de verzen 24-25. Het wordt gevierd in onze maand
september en volgens de traditie is die ‘laatste bazuin’ de rechter hoorn van de ram die in de struiken
verstrikt zat toen Abraham Izak wilde offeren.



De laatste bazuin wordt ‘Het Reveil’ genoemd waardoor de gestorven rechtvaardigen worden
opgewekt. Dit is het enige feest dat begint bij de nieuwe maan in plaats van bij volle maan en ze wordt
genoemd in Psalm 81:3:”Blaas de bazuin bij de nieuwe maan, op de vastgestelde tijd, op onze
plechtige feestdag.” Bij nieuwe maan kun je alleen de contouren van de maan zien (als je weet in
welke richting je moet kijken). In ieder geval is het wanneer wij zeggen ‘er is geen maan vannacht’, en
zij zeiden dan dat de maan verborgen was.

In het Judaïsme stelt de maan de gelovigen voor en de zon God, en men geloofde dat als de laatste
bazuin werd geblazen de gestorven rechtvaardigen zouden worden opgewekt om gedurende een
bepaalde tijd verborgen te zijn met de Messias. Vandaar dat het begin van het feest was bij nieuwe
maan. Dus toen Paulus heel duidelijk stelde dat het ging om ‘de laatste bazuin’ die zou klinken, bracht
hij bewust alle elementen die we tegenkomen in het Feest van de Bazuinen samen, en hij voegt daar
aan toe dat wij die nog leven en achtergebleven zijn, in één oogwenk zullen worden veranderd, samen
met hen.

Paulus noemt de nieuwe maan als schaduw van iets dat nog moet komen, en de Kolossenzen
snapten kennelijk waar hij het over had, want hij gaat er niet verder op in. “Laat niemand jullie
oordelen op het punt van eten en drinken of een feestdag, of de nieuwe maan of de sabbat, want die
zijn een schaduw van de dingen die nog moeten komen…” Daar houd ik van: de nieuwe maan en de
sabbat zijn een schaduw van de dingen die komen gaan (de opname en rust / vrede!)

Goed, er komt een opname, maar wanneer?
De Tessalonicenzen zaten ook met die vraag. Het was alsof zij zeiden:”Bedankt Paulus, de toorn gaat
aan ons voorbij, maar we hebben ook iets gehoord over die antichrist figuur. Gebeurt dit allemaal als
hij er nog is of ervoor?” En dus vertelt Paulus hen dit:

“Wij smeken jullie, broeders en zusters, wat betreft de komst van onze Heer Jezus Christus en onze
hereniging met Hem, dat jullie je niet van streek laten maken en je niet laat verontrusten. Niet door
een of andere brief (of stuk onderwijs) alsof de dag van Christus binnenkort aanbreekt.”

Dus hij wil niet dat we ons daar zorgen over maken. En de reden daarvoor is:
“Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der
wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs.”

Jaren geleden lazen de theologen het woord ‘apostasis’ als ‘afvallen van je geloof’. Maar dit woord
komt oorspronkelijk uit de zeevaart en slaat op een schip dat de haven verlaat en ‘afvalt’, uit het zicht
raakt, achter de horizon, doordat het weggevoerd werd door de wind en het getij.

Als we er zo naar kijken, dan zegt Paulus dat ons verenigd worden met Christus niet zal plaatsvinden
voordat er een ‘afvallen’ achter de horizon zal zijn zoals een zeilschip dat de haven verlaat, en daarna
zal de antichrist geopenbaard worden.

Hij gaat verder in vers 6:”Nu weten jullie wat hem weerhoudt, zodat hij zich kan openbaren op het
juiste ogenblik. Het geheimenis van de ongerechtigheid is al aan het werk, maar hij die weerhoudt zal
daarmee doorgaan totdat hij wordt weggenomen en dan zal de Boze geopenbaard worden.

Het begrip van ‘afvallen’ zoals ik dit uitgelegd heb is volkomen in overeenstemming met alles wat
Paulus in deze passage zegt: de antichrist zal zich niet kunnen openbaren voordat hij die hem
weerhoudt weggenomen zal zijn. Het Lichaam van Christus, de ‘hij’, of als je daar meer voor voelt ‘de
Heilige Geest in het Lichaam van Christus’(hoewel de Heilige Geest Zelf nog steeds op aarde zal zijn),
het werk van de Heilige Geest dat zich richt op de heidenen, zal weggenomen worden.

Wij zijn het zout der aarde, dat wat behoudt, als wij er niet meer zullen zijn, zal de aarde hollend haar
ondergang tegemoet gaan, tot het punt van de terugkomst van Christus.

Zullen er nog mensen worden behouden in de Grote Verdrukking? Zeer zeker! Maar het is duidelijk
dat ‘de tijd van de heidenen eerst tot haar einde zal komen en dan zal God Zijn aandacht richten op
Israël. In die dagen, zei Paulus in Rom.11:26 zal ‘gans Israël behouden worden’ en zij zullen zeggen
bij Zijn Wederkomst:”Wat zijn die wonden in Uw handen? En dan zal Hij antwoorden:’Die werden
verwond in het huis van mijn vrienden’. (Zach.13:6)



En daarom zei Paulus tegen de Tessalonicenzen:”Vertroost elkaar met die woorden.’

Sommige leraren houden niet van dit onderwijs dat leert dat de Opname zal plaatsvinden vóór de
Grote Verdrukking, omdat ze denken dat dit de gelovigen lui en gemakzuchtig zal maken, maar daar
ben ik het niet mee eens. Christenen die lui en gemakzuchtig zijn hebben daarvoor gekozen. Zij
hebben geen zweep en dreiging nodig van ‘je zult door de Grote Verdrukking gaan’ om ze angstig te
maken. Ze hebben een openbaring van Jezus Christus nodig en een intiemere wandel met Hem om
uit te stijgen boven luiheid en gemakzucht.

We zijn allemaal één hartslag verwijderd van een ontmoeting met Jezus, van aangezicht tot
aangezicht. Als dat niet genoeg reden is om voor Hem te leven, wat dan wel?

Volgende week meer,
Zegen,
John Fenn

15-08-2009

“Tekenen - deel. 3”

Hallo allemaal,
Je zult je nog wel herinneren dat ik met deze serie aan het eind ben begonnen. Het boek
Openbaringen, over de tweevoudige inslag van asteroïden, dat 1/3 van het licht van de
zon/maan/sterren geblokkeerd wordt, daaropvolgende economische problemen rond voedsel en
gezondheid, meer dan geestelijke zaken. Maar er waren zo veel lezers die over de ‘opname’ vroegen
dat ik even een zijpaadje ben ingeslagen vorige week om daar iets over te zeggen.

Ik heb jullie verteld over de ‘tijd van de heidenen’ en dat die tijd tot een einde komt wanneer Jeruzalem
niet langer door de heidenen wordt ‘vertreden’(1967/1973) en we hebben gezien hoe de verblinding
van Israël is weggenomen (de Joden voor Jezus beweging bijvoorbeeld begon in 1973).

Het Boek Handelingen eindigt met dat Paulus door de Joodse leiders wordt afgewezen en zijn
verklaring:”Daarom moet u weten dat (de boodschap van) de redding van God nu ook naar de
heidenen gaat en dat velen die zullen horen.”(28:28)

Ik heb jullie verteld dat de ‘opname’ een van de zeven Joodse Feesten is, genaamd het Feest van de
Bazuinen. De ‘laatste bazuin’ waar Paulus het over heeft is een heel specifieke bazuin die op dit feest
wordt geblazen om de rechtvaardige doden op te wekken, de levenden te veranderen, en ze te
verbergen in de Messias – daarom vindt het feest plaats gedurende de nieuwe maan als de maan niet
te zien is. Niemand weet wanneer die laatste bazuin zal klinken, maar hij zei wel dat het zou
plaatsvinden voordat de ‘man van zonde’ geopenbaard zal worden.

We gaan verder…
We weten ook dat alle zeven feesten in chronologische volgorde worden genoemd in Lev.23. De 4
lente feesten spreken van Zijn Eerste komst, de 3 herfst feesten spreken van Zijn Tweede komst.

Ongezuurde brood (Feest nr. 1) en het Pascha (Feest nr. 2) werden vervuld op het van tevoren
vastgestelde tijdstip toen Jezus stierf aan het kruis. Op de daaropvolgende zondag werd Jezus weer
opgewekt en dat was op het Feest van de Eerstelingen (Feest nr. 3). Vijftig dagen daarna krijgen we
het Pinksterfeest (Feest nr. 4) en op dit feest wordt gevierd dat God Zijn Woord gaf op de Sinaï en dit
werd vervuld toen God Zijn Geest en Woord gaf aan alle volken.

De 4 lentefeesten werden dus allemaal vervuld op hun exacte ‘verjaardag’ en in chronologische
volgorde. De 3 herfstfeesten zijn: het Feest van de Bazuinen (het opwekken van de rechtvaardige
gestorvenen; nr. 5), de Dag van de Grote Verzoening (de Wederkomst van Christus; nr.6) en het feest
van de Tabernakel (God woont in de mens; nr. 7).

In Zach. 14:16 lezen we dat wanneer de Messias over de hele aarde zal regeren, alle naties jaarlijks
naar Jeruzalem zullen afreizen om het Feest van de Tabernakels te vieren: namelijk dat God bij de
mens is komen wonen. Dit laatste feest zal dus ook op de exacte dag worden vervuld, net als de
eerste vier feesten.



Blijven over het Feest van de Bazuinen en de Grote Verzoendag. Is het niet logisch dat God ons een
model heeft gegeven als we zien dat de eerste vier feesten in een bepaalde volgorde werden gevierd
en dit geldt ook voor het laatste feest, en dus kunnen we geloven dat nr. 5 en nr. 6 ook op de voor hen
bepaalde dag vervuld zullen worden om in de chronologische volgorde te passen?

Ere is nog meer. Binnen het Judaïsme gelooft men dat wanneer er eenmaal op de bazuin is geblazen
om het Feest van de Bazuinen te laten beginnen en de rechtvaardige doden op te laten staan en de
nog levende mensen verborgen worden in de Messias, de aarde door wat men noemt de
Ontzagwekkende Dagen zal gaan, die tot de Grote Verzoendag zullen duren (de Wederkomst van
Christus).

De Ontzagwekkende Dagen zullen de wereldbevolking in drie groepen delen (Gods indeling): de
Onrechtvaardige mensen (volkomen verdorven, slecht), de Rechtvaardige mensen (volkomen
gerechtvaardigd, de ‘heiligen’) en – de grootste groep: de Besluiteloze mensen (nog geen keuze voor
Christus gemaakt). Er zullen heel veel mensen tot geloof in Christus komen in die periode, velen
zullen hun leven laten vanwege hun geloof, maar uiteindelijk zal Israël inzien dat Jezus hun Messias is
en zij zullen op het laatste moment, bij de Wederkomst van Christus worden gered (de Grote
Verzoendag).

Zo zie je dat de Opname zal plaatsvinden voor de (Grote) Verdrukking. Als de volgorde van de feesten
gehandhaafd blijft (en er zijn geen aanwijzingen dat dit niet het geval zou zijn), zal dit gebeuren op
een toekomstig Feest van de Bazuinen. Dit jaar wordt dit feest gevierd op 19 september.

Er zijn ook vragen over wie er (mee) zullen gaan. In Hebr. 9:28 staat:”…zo zeker zal Christus – nu Hij
gestorven is om de zonden van vele mensen weg te nemen – zonder zonde terugkomen. Hij zal
komen om ieder te redden, die verlangend naar Hem uitziet.”

Met andere woorden, de eerste keer (dat Christus kwam) was om voor onze zonden de straf te
betalen. Zijn volgende komst zal zijn voor hen die Hem verwachten (niet te verwarren met de
Wederkomst die in Openbaringen 19 wordt genoemd, waar het niet uitmaakt of men Hem verwacht:
Hij zal losstaand daarvan gewoon komen!)

Het punt voor sommigen is dat het voor hen niet opgaat dat iemand aan de Opname deel zal kunnen
hebben, als die persoon door de week als ‘van de wereld’ leeft terwijl ze op zondag zeggen dat ze van
God houden (laat hen dus maar door de Grote Verdrukking heen gaan!). Uit zo’n gedachtegang vloeit
weer voort het onderwijs dat de Bruid van Christus bestaat uit de ‘ware’ discipelen, zij die zich
gereinigd hebben als bruid voor de Bruidegom, in tegenstelling tot het Lichaam in zijn algemeenheid.
Ik ga daar niets over zeggen, maar ik weet wel dat bij het klinken van de Laatste Bazuin ik hoe dan
ook (of ik nu gestorven ben of dat ik nog leef) mee naar boven ga!

Maar wij weten niet…
…of dat vóór, of tijdens of nà wat we de Derde Wereldoorlog zouden kunnen noemen, zal gebeuren.

Dat gaat over de grote veldslag die in Ezech. 38-39 wordt genoemd. Dit staat ingeklemd tussen de
profetie dat Israël weer een natie zal zijn in hoofdstuk 36-37 (wat heeft plaats gevonden in 1948), en
de beschrijving van de Tempel van het Duizendjarig Rijk in hoofdstuk 40. Denk er nog even aan dat
we vorige week hebben gezien dat ‘de tijd van de heidenen’ niet voor Pinksteren aan de mensheid is
bekend gemaakt en dus kreeg Ezechiël dingen te zien zonder die informatie die wij nu wel hebben –
en daardoor blijven we gissen!

Een vuistregel in Bijbelverklaringen is dat als je zo iets als ‘naties’ update, je dat over de hele linie
moet doen. Dus ook kijken naar de wapens en de beschrijvingen daarvan. In Ezech. 38 staat dat
Ezechiël een militair en economisch verbond ziet tussen verschillende landen en dat zij Israël zullen
binnenvallen, maar zij zullen door Israël en haar bondgenoten worden verslagen.
In de tijd van Ezechiël waren dat de volgende landen:

Magog – het volk dat ten noorden van de Zwarte Zee woonde, ten noorden van de Kaukasus
(gebergte) – Rusland, de Oekraïne.
Meshech en Tubal – het volk dat ten oosten en zuiden van de Zwarte Zee woont – Rusland,
Georgië, Perzië en Iran.
Ethiopië – in de dagen van Ezechiël was dit het hedendaagse Soedan, ten zuiden van Egypte.
Libië – hetzelfde als vandaag.
Togarmah – Turkije



Gomer – hier verschilt men van mening: sommigen zeggen dat het slaat op Oost-Europa, maar
historisch gezien slaat het op Turkije.

Rusland zal optreden als leidsman van Libië, Iran, Sudan, en Turkije en gezamenlijk zullen ze Israël
binnenvallen.

Verdedigers?
Ezechiël vertelt ook dat sommige naties zullen vragen:”Zijn jullie gekomen om buit mee te nemen?
Hebben jullie leger verzameld om een prooi weg te halen, om zilver en goud en goederen weg te
nemen en slaven te maken?”(Ezech.38:13) De naties die bezwaar zullen maken tegen deze invasie
zijn: Sheba, Dedan en “de kooplieden (zakelijke belangen_ van Tarsis en hun jonge leeuwen.”

Sheba en Dedan worden in Gen.10:7 genoemd als zonen van Abrahams bijvrouw Ketura, die
rondzwervende Arabische stammen waren geworden. De historicus Ptolemëus plaatst hen in het
gebied van Zabram, even ten westen van Mekka, in Saudi Arabië.

De kooplieden van Tarsis zijn interessanter, omdat in de tijd van Ezechiël Tarsis een algemene
aanduiding was voor heidens gebied in de omgeving van Spanje, in het Heidense Europa – het
Westen. Het lijkt er dus op dat de gematigde Arabische landen (Saudi-Arabië) en de kooplieden van
het Westen op z’n minst op diplomatiek niveau bezwaar zullen aantekenen tegen de op handen zijnde
invasie van Israël. Het is duidelijk dat het in onze tijd draait om olie, aangezien de ‘kooplieden van
Tarsis’ sterk worden gekoppeld aan ‘Sheba en Dedan’. Wij zouden nu zeggen, dat Rusland naar de
macht grijpt om een einde te maken aan het bestaan van Israël om zo de olievoorraad van het
Midden-Oosten in handen te krijgen.

Er wordt heftig gediscussieerd over wat er wordt bedoeld met “hun jonge leeuwen”. Sommigen
beweren dat de ’jonge leeuwen’ slaan op Groot Brittannië (de leeuw in het symbool van Groot-
Brittannië) en de V.S., nakomelingen van Tarsis (Spanje - Groot Brittannië - Europa ). Dat weten we
niet zeker, maar klaarblijkelijk denkt Rusland dat het Westen geen hand zal uitsteken om de invasie
een halt toe te roepen, maar dat hebben ze mis.

In 38:21 zegt de Heer:”Ik zal een zwaard roepen tegen hem over al mijn bergen, het zwaard van elke
man zal zich keren tegen zijn broeder”. In de profetische literatuur staan bergen voor naties, zoals in
Dan.2:23, waar een steen, die Gods Koninkrijk voorstelt, een enorme berg wordt die de aarde vult.

We zullen Gods bergen zien, naties die samen met Israël zullen strijden tegen Rusland en haar
bondgenoten. Het goede nieuws is dat Rusland verslagen zal worden en zelfs de natuur zal zich
tegen haar keren in het noordelijke deel van Israëls grondgebied: er zal overvloedige regenval zijn,
grote hagelstenen, vuur en zwavel (misschien slaat dit op explosies ten gevolge van moderne
oorlogsvoering). Ezechiël maakt duidelijk dat de vernietiging zich zal uitspreiden tot aan de
thuislanden die hierbij betrokken zijn, niet allen tot hun legers.

In Ezech.39 staat dat het zeven maanden kost om de doden te begraven en Israël zal een voorraad
olie en buit hebben voor zeven jaar. Hij ziet zelfs mensen die ingehuurd zullen worden om
lichaamsdelen op te sporen en vlaggen neer te zetten op plekken waar ze die hebben ontdekt.

Het gaat hier niet om de Slag bij Armageddon uit Openbaringen 19, waar het gaat om de Wederkomst
van Jezus. Want dat heeft betrekking op het reusachtige leger met de vijf koningen uit het Oosten. Het
‘Oosten’ verwijst naar China en de oost.

Israël zal dus te maken krijgen met één veldslag die tot gevolg zal hebben dat Rusland wordt
verslagen en dat er in feite een einde komt aan het Arabisch/Israëlisch conflict.

Ik geloof het volgende, dus neem het met een korreltje zout
Ik geloof dat na deze veldslag de leider van Europa een vredesverdrag met Israël zal sluiten wat ook
in zal houden dat er voorzieningen getroffen zullen worden voor de bouw van de tempel op de
Tempelberg (Wie werken dit tegen?). Het vredesverdrag geeft hen het recht om dit te doen – zij
(Israël) en haar bondgenoten hebben tenslotte net Rusland, Iran en hun bondgenoten verslagen!
Drie en een half jaar na het begin van dit verdrag zal deze Europese leider naar Jeruzalem reizen
(misschien ter gelegenheid van de inwijding van de tempel?) en dezelfde onderdanige trouw en
aanbidding van hen eisen die hij ook van Europa heeft geëist in de voorafgaande 3 ½ jaar, die ‘de
Grote Verdrukking’ wordt genoemd.



Jezus heeft in Matth. 24:15 gezegd dat wanneer men die leider in Jeruzalem in de tempel zou zien,
dat het begin zou zijn van de ‘Grote Verdrukking’, de tweede helft van de tijdspanne van 7 jaar.

In deze periode van 7 jaar vinden de meeste dingen plaats die we in de afgelopen weken hebben
behandeld, hoewel het zeker is dat deze leider (antichrist) iedereen zal doden die hem weerstaat, ook
gelovigen, en hij zal enorme economische problemen veroorzaken als gevolg daarvan.(Kun je je
voorstellen wat voor economische kwesties zich voor zullen gaan doen in Europa wanneer Rusland
vernietigd is?)

Hoewel velen zich hebben afgevraagd hoe het dan gaat met de V.S., heb ik me altijd afgevraagd hoe
China/’de 5 koningen uit het Oosten’ zoveel man door de zuidelijke buik van de voormalige Sovjet-
Unie kunnen laten optrekken zonder dat Rusland daar iets tegen doet – het antwoord is natuurlijk dat
Israël het Russische leger heeft vernietigd (7 jaar daarvoor) en dus kunnen de 5 koningen uit het
Oosten dwars door Zuid Azië marcheren terwijl niemand hen tegenhoudt, de opgedroogde rivier de
Euphrates oversteken en hun ondergang tegemoet gaan bij de Wederkomst van Christus bij
Armageddon.

Goed…dit is een beknopt overzicht…het spijt me dat ik deze afgelopen 3 weken wat lang van stof ben
geweest, maar ja, het onderwerp is ook zo veelomvattend.
We leven in een heel bijzondere tijd! Let op Rusland en met wie zij een verbond zullen gaan sluiten.
Let op Turkije: worden zij pro-Rusland en/of wordt Europa anti-Turkije waardoor die als het ware in de
armen van Rusland worden gedreven, en let op Israël en haar bondgenoten.
Ik hoop dat Amerika, Engeland en het Westen naast en achter Israël zullen blijven staan als Gods
bergen!

Laten we bidden voor de Vrede van Jeruzalem,
Praying for the peace of Jerusalem,
John Fenn / vertaling CG


