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De wereld is klaar voor de Antichrist 
Bron : https://www.wayoflife.org/friday_church_news/24-07.php , 17-2-2023 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling en plaatje door M.V. 

 
 

De wereld van vandaag is klaar om de Antichrist te aanbidden.  
Menigten hebben het evangelie verworpen en bespotten de dingen van God.  
“Jezus Christus” of “Jesus” is een belangrijk scheldwoord en de films zijn gevuld met godslas-
tering en spot met heilige dingen.  
De enorme entertainmentindustrie valt overweldigend in deze categorie, en terwijl de filmster-
ren en komieken en entertainers lachen om de dingen van God, lacht de wereld met hen mee.  
Godslasterlijke, Christus-ontkennende boeken en toneelstukken en films zoals The Da Vinci 
Code, Jesus Christ Superstar en The Last Temptation of Christ zijn geliefd bij miljoenen en 
krijgen lovende recensies in de populaire media van deze wereld. 
Invloedrijke publicaties brengen regelmatig artikelen die het gezag van de Bijbel afbreken.  
Miljoenen en miljoenen jonge mensen worden misleid door de entertainmentindustrie en het on-
derwijsveld om te denken dat God “evolutionair toeval” of slechts een “kracht” is die voor ie-
mands doeleinden kan worden gebruikt.  
De wereld geeft zijn meest prestigieuze titels en prijzen aan diegenen die Gods Schepperschap 
ontkennen, zoals toen de Nobelprijs voor natuurkunde in 2006 werd gegeven aan twee weten-
schappers voor hun werk bij het ontdekken van de “blackbody-vorm en anisotropie van de kos-
mische microgolf-achtergrondstraling (CMB)”, waarvan wordt beweerd dat dit het “oudste 
licht” in het universum is en “afkomstig uit een tijd van 380.000 jaar na de oerknal”. 
Mannen die geloven dat een enorme explosie (“big bang” of “oerknal”) heeft geleid tot de on-
gelooflijke complexiteit en orde van het universum worden geprezen als briljant. Ja, de wereld 
is klaar voor de Antichrist! 

_________________________ 
 

 
En al die briljante domoren kunnen geen antwoord geven op deze simpele vraag! 
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