
verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid 

niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen 

behouden worden. En daarom zendt God hen een 

dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, 

opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid 

niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben 

in de ongerechtigheid.”  

2 Tessalonicenzen 2:9-12 

“Want er zullen valse christussen en valse profeten 

opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen 

doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de 

uitverkorenen zouden verleiden. Zie, Ik heb het u 

voorzegd.” Matteüs 24:24-25. 

Satan gebruikt dezelfde taktieken, alleen de 

omhulsels worden anders gemaakt.  

Maar niemand hoeft zich te laten misleiden door 

bedriegelijke beweringen van het spiritisme. God 

heeft de wereld genoeg licht gegeven om de 

valstrik van satan te kunnen ontmaskeren. 
 

De Lauwe Kerk 

Ik weet dat u niet koud en niet warm bent. Was u 

maar koud of warm. Maar nu u lauw bent wordt ik 

misselijk van u; Ik zal u uitspugen.  

 Openbaring 3:15-16 

Christus beschrijft deze kerk als te zijn noch koud, 

noch heet, maar veeleer lauw. Het woord lauw 

geeft aan dat de Gemeente vóór de komst van Jezus 

zo ver zal afdwalen dat het een wereld 

gelijkvormige massa wordt. Deze kerk wordt 

gevormd door onbekeerde, wereldse en afvallige 

Christenen, die het inzicht in Gods doel verloren 

hebben. Alles wordt getolereerd. Het is een 

pluralistische massa waar alle godsdiensten goed 

zijn.  Het is een kerk waar het vlees heerst, en 

heiligheid wordt verbannen. Een kerk naar de leer 

der Nicolaïten. Jezus zegt: “Ik haat deze leer!” 
 

De opkomst van valse Godsdiensten  

“Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere 

tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, 

doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze 

geesten volgen, door de huichelachtigheid van 

leugensprekers, die in hun geweten gebrandmerkt 

zijn, het huwelijk verbieden en het genot van 

spijzen”.  1 Timoteüs 4:1-3 

De laatste eeuwen zijn heel wat valse godsdiensten 

verrezen. Jehova’s Getuigen, Mormonen, Joga, 

TM, New Age beweging, etc. Wees op uw hoede! 
 

Bent u klaar om Christus te ontmoeten? Heeft Hij u 

uw zonden vergeven? Neem Jezus aan als u Heer!  

DDEE  

WWEEDDEERRKKOOMMSSTT  

  

VVAANN  

CCHHRRIISSTTUUSS  
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Terugkeer van de Messias voor Israël 

Verdrukking van Israël 

Voor het volk Israël heeft de Bijbel moeilijke 

tijden voorzegd. In Matteüs 24 sprak Jezus over 

wat zou gaan gebeuren bij de belegering en 

inname van Jeruzalem in het jaar 70 (vers 15-20). 

Hij waarschuwde zijn discipelen om die ramp zo 

mogelijk te ontvluchten. Maar zelfs de 

afschuwelijke holocaust is waarschijnlijk door 

God gebruikt om een aanzet te geven tot de 

stichting van de staat Israël.  

"Want vele dagen zullen de Israëlieten blijven 

zitten zonder koning en zonder vorst, zonder offer 

en zonder gewijde steen, zonder efod of terafim. 

Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren en de 

Here, hun God zoeken en David, hun Koning, en 

bevende komen tot de Here en tot zijn heil - in de 

dagen der toekomst." Hosea 3:4-5 

Israëls worsteling en ongeloof 

Israël is verwikkeld in een eeuwenlange 

worsteling met de omringende volken die het op 

haar ondergang gemunt hebben. Er was in de tijd 

van het Oude Testament vooral veel strijd met de 

Filistijnen en andere omringende volken, 

momenteel met het Palestijnse volk en de hele 

Arabische wereld. Veel anders is het niet 

geworden. Ezechiël 25:15 spreekt over een 

eeuwig durende vijandschap. Ze verwerpen Jezus.   

Het Israëlisch vraagstuk, het groot probleem 

De profeet Zacharia heeft vele eeuwen geleden al 

geprofeteerd over het schijnbaar onoplosbare 

Israël-vraagstuk. De status van de stad Jeruzalem 

is het struikelblok bij alle vredespogingen: 

"Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der 

bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook 

tegen Juda zal het gaan bij de belegering van 

Jeruzalem. Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken 

tot een steen, die alle natiën moeten heffen: allen 

die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En 

alle volkeren der aarde zullen zich daarheen 

verzamelen.”  Zacharia 12:2-3 
 

Terugkeer van Jezus voor de Gemeente 

Verdrukking van de Gemeente  

 "...indien ze Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u 

vervolgen..." Johannes 15:20  

Geloofsvervolging was de norm voor christenen 

gedurende de eerste eeuwen na het ontstaan van 

de Gemeente. Ook nu we staan aan de vooravond 

van Jezus' terugkeer, neemt de vervolging 

wereldwijd toe.  

De Antichrist 

Veel bijbeluitleggers geloven dat er in de eindtijd 

een antichrist zal komen, een goddeloze 

wereldheerser, die Gods volk hevig zal vervolgen: 

"...eerst moet de afval komen en de mens der 

wetteloosheid zich openbaren, de zoon des 

verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al 

wat God of voorwerp van verering heet."  

2 Tessalonicenzen 2:3-4 

"En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de 

groten, de rijken en de armen, de vrijen en de 

slaven, een merkteken gegeven wordt op hun 

rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand 

kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de 

naam van het beest, of het getal van zijn naam 

heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, 

berekene het getal van het beest, want het is een 

getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd 

zesenzestig." Openbaring 13:16-18 

Veel bijbeluitleggers spreken van een toekomstig 

identificatiesysteem dat een hulpmiddel kan 

worden voor een antichristelijke wereldmacht om 

gelovigen systematisch te boycotten. 

De opname van de Gemeente 

"... de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van 

een aartsengel en bij het geklank ener bazuin 

Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in 

Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; 

daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, 

samen met hen op de wolken in een oogwenk 

weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, 

en zó zullen wij altijd met de Here wezen." 1 

Tessalonicenzen 4:16-17 

Terugkeer van de Rechter voor de 

volken  

In de loop der tijd, vooral de periode vlak voor de 

terugkeer van Jezus, zal de chaos onder de volken 

naar verwachting steeds verder toenemen. Alle 

politici, economen, psychologen doen hun best om 

de chaos te bezweren, maar zonder succes. De 
wetteloosheid zal stap voor stap steeds grilligere 

vormen aannemen. Het zondige wereldsysteem 

gaat een climax tegemoet, net als een 

ongenezelijke dodelijke lichamelijke ziekte. 

VVOOOORR  RREEAACCTTIIEE::  
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Het wordt een publieke gebeurtenis 

De terugkeer van Jezus zal een publieke 

gebeurtenis zijn:  

"Hij komt te midden van de wolken, en dan zal 

iedereen hem zien, ook degenen die Hem 

doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen 

over Hem weeklagen." Openbaring 1:7 

 

Wanneer komt Jezus terug? 

 
De Bijbel zegt ons dat Christus die voldaan heeft 

aan de voorwaarde om vergeving van zonde te 

bewerkstelligen, is opgevaren naar de hemel en 

belooft terug te keren om de rechtvaardigen op te 

nemen en de onrechtvaardigen te straffen voor hun 

verwerping van Christus. Wanneer dit zal gebeuren 

weet niemand. Ook de Zoon weet het niet, alleen 

de Vader. Dankzij de vele profetieën en de 

woorden van Jezus kunnen we uit de tekenen der 

tijden kennis dragen van het feit dat de komst van 

de Here nabij is. 

Laat ons kijken naar enkele van deze tekenen. 

 

De toename van de kennis  

“Maar gij, Daniel, houd de woorden verborgen, en 

verzegel het boek tot den eindtijd; velen zullen 

onderzoek doen, en de wetenschap zal 

vermeerderen” Daniël 12:4. 

Het is algemeen bekend dat de menselijke kennis 

gedurende het grootste deel van de 

wereldgeschiedenis betrekkelijk langzaam is 

toegenomen. Het was de uitvinding van het 

boekdrukkunst enkele eeuwen geleden, die de grote 

verbreiding van kennis mogelijk maakte. Maar 

eerst in de laatste eeuw werden, als gevolg van de 

technologische vorderingen, de meeste 

uitvindingen waarvan wij thans genieten, 

vervolmaakt.  

Toen onze overgrootvaders nog kleine jongens 

waren, hadden ze gereisd per voertuig als Farao 

van 3500 jaren geleden. Auto’s zijn ongeveer 100 

jaren oud. In 1800 waren er geen vliegtuigen, geen 

telefoon, geen electrisch licht, geen platenspelers, 

geen CD’s, geen radio en geen televisie. Al deze 

dingen beschouwen we nu als vanzelfsprekend. 

Denk maar aan de gezondheidszorg. De mens is nu 

in staat om zelfs de kleinste cellen van het 

menselijk lichaam waar te nemen. De ruimtevaart, 

sterrenkunde, telecommunicatie, etc., kunnen 

gerekend worden tot wereldwonderen, die 

ontkiemd zijn uit het brein van de mens. 

De toename van het aantal aardbevingen  

Er zullen geweldige aardbevingen komen, 

hongersnoden en epidemieën. Lukas 21:11 

De laatste 500 jaren is het aantal aardbevingen 

toegenomen: 

Vijftiende eeuw     115 

Zestiende eeuw     253 

Zeventiende eeuw    378 

Achtiende eeuw     640 

Negentiende eeuw                2119 

Twintigste eeuw                             7000 

De hevigheid neemt ook toe: 

1. Op 18 april 1906 werd San Francisco 

(USA) getroffen door een aardbeving die 

vrijwel de hele stad verwoeste. 

2. In 1908 vonden 75000 mensen de dood 

door een aardbeving in Messina (Italië) 

3. Op 13 januari 1920 verloren meer dan 

180.000 mensen het leven in Kansu 

(China), door en krachtige aardbeving. 

4. In 1923 verwoeste een verschrikkelijke 

aardbeving bijna de gehele stad Tokyo; 

143.000 mensen kwamen om. 

5. Ook de grote aardbevingen in India, 

Turkije, Noord Amerika, Griekenland en 

andere landen, waarbij duizenden 

mensen het leven verloren, zijn tekenen. 

6. Op 26 december 2004 sloeg de Tsunami 

(zeebeving) toe in Azië. Ongeveer 

300.000 mensen vonden de dood. 

 

De Wetteloosheid van de Jeugd  

“Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden 

zullen komen ......... 

aan hun ouders ongehoorzaam ......ondankbaar” 

2 Tim 3:1-2. 

De profetie over de opstandige jeugd werd Paulus 

ingegeven door de Heilige Geest. Sinds de 

Tweede Wereldoorlog heeft zich onder de jeugd 

over de gehele wereld een wetteloosheid 

ontwikkeld. De media verkondigen de grote 

misdaden onder de jeugd. Wat is de oorzaak van 

dit alles? De ouders zijn meestal eigenzinnig en 

de kinderen nemen dat soort van gedrag over. 
 

Het herstel van Palestina en de wederopbouw 

van Jeruzalem 

 “.... De puinhopen zullen herbouwd worden; het 

verwoeste land zal weer worden bewerkt, in 

plaats van een woestenij te zijn voor het oog van 

iedere voorbijganger. En men zal zeggen: Dit 

land, dat verwoest was, is geworden als de hof 

van Eden” Ezechiël. 36:33-35. 
 

“Wanneer de Here Sion heeft gebouwd, en 

verschenen is in Zijn heerlijkheid” (Ps. 102:17) 

In het jaar 70 na Christus omsingelde de legers 

van Titus de stad. De Joden boden weerstand, 

maar de Joodse stad viel en werd bijna geheel 

verwoest, terwijl de bevolking in ballingschap 

werd weggevoerd. 

In de daarop volgende jaren werd de stad weer 

herbouwd om daarna weer onder de voeten 

gelopen te worden door de Romeinen, Arabieren 

en Turken. In 1917 werd Palerstina bevrijd van de 

lange eeuwen van Moslim onderdrukking en de 

Joden mochten terug keren. Miljoenen bomen 

werd gepland. Israël is de grootste exporteur van 

dadels. En heeft een van de beste veestapels ter 

wereld. 
 

Toename van Pestilentiën (Luc. 21:11) 

Omstreeks 1347 ontstond er een ziekte (de pest), 

de Zwarte Dood. De plaag werd zo genoemd naar 

de zwarte vlekken die er op het lichaam 

verschenen en die werd veroorzaakt door 

onderhuidse bloedingen. Soms ontstonden op 

bepaalde plaatsen van het lichaam harde pijnlijke 

knobbels. Het sterftecijfer bedroeg bijna 100%. 

Sommige steden in Europa verloren viervijfde van 

hun aantal inwoners. Naar schatting is toen 

eenvierde tot de helft van de wereld bevolking 

omgekomen. 

Malaria in Afrika, in Zuid- en Midden Amerika. 

AIDS is nu dood oorzaak nummer 1 in Afrika. 

Jaarlijks gaan duizenden mensen dood aan deze 

verschrikkelijk ziekte. Er schijnt geen oplossing 

voor dit wereld probleem te zijn in de naaste 

toekomst. In Suriname is de verhouding 1:25. 
 

Oorlogen en zelfmoord van de wereldbevolking 

In Daniel 12:1, wordt ons ook verteld over een 

“tijd van grote benauwdheid, zoals er niet 

geweest is sinds er volkeren bestaan”.  

Matt. 24:22 zegt:  

“En indien die dagen niet ingekort werden, zou 

geen vlees behouden worden; doch ter wille van 

Uitverkorenen zullen die dagen worden  ingekort.  

Door de uitvinding en toepassing van de 

atoombom werden de steden Herosjima en 

Nagasaki totaal verwoest. Op 20 augustus 1953 

kwam het onheilspellend bericht, dat Rusland een 

zogenaamde waterstofbom of “helbom” heeft 

ontwikkeld, die vele malen krachtiger is dan de 

eerste atoombom. De verwoestende neutronenbom 

is ook een van de verschrikkelijke uitvindingen.  

Duizenden mensen vonden de dood door 

terroristische aanslagen op de Twin Towers in New 

York op 11 september 2001. Zelfmoordaanslagen 

in Jeruzalem, bijna dagelijks, Spanje, Turkije etc. 

vormen geen uitzondering. Ook de toename van 

zelfdoding door drugsgebruik in de wereld zouden 

we ook in verband kunnen brengen met deze tekst.     
 

De opkomst van het bovennatuurlijke 

Satan legt meer dan ooit zijn stempel op het 

wereldgebeuren. Er is een honger naar het 

bovennatuurlijke. Dit houdt ook verband met de 

valse godsdiensten die in de wereld zouden komen 

vóór de komst van Christus.  

Satan als engel des lichts 

Als satan op een gebied succes heeft geboekt, dan 

is het zeker op het gebied van occultisme. 

Occultisme houdt altijd verband met het 

bovennatuurlijke. Satan gaat de Christenen niet 

aanvallen met wat zij kennen als occultisme, maar 

probeert het te vermommen als te zijn de kracht 

van God. Het Woord van God is dus nodig om dit 

alles te kunnen ontmaskeren. De duivel kan zelfs 

de Christenen pakken met bovennatuurlijke  

manifestaties in de kerk. De Christen moet ervoor 

waken om dat niet als doel te hebben. Het is een 

feit dat het spiritisme op dit ogenblik een 

gedaanteverandering ondergaat. Het heeft nu een 

christelijk jasje aangedaan en verbergt tegelijkertijd 

enkele van zijn meest verwerpelijke kenmerken.  

“Niet een ieder die tot mij zegt: Here, Here, zal het 

Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet 

de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen 

zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, 

hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw 

naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele 

krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk 

zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, 

gij werkers der wetteloosheid.”  

Matt. 7:21-23. 

De antichrist zal de Gemeente van Christus 

verleiden met wonderen en bovennatuurlijke 

manifestaties. Velen zullen dan tot afval gebracht 

worden, omdat zij gebrand zijn op wonderen.    
“Daarentegen is diens komst naar de werken des 

satans met allerlei krachten, tekenen en 

bedriegelijke wonderen, en met allerlei  
verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die 


