De tijd is erg nabij
http://heaven77.50webs.com/
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling/bewerking en voetnoten door M.V.

Het is de hoogste tijd om te beslissen kort bij de Heer te wandelen óf terug te keren naar de wereld
en het boze. Het is droevig te zien dat velen geen interesse tonen in de dingen van God en niet tot
Hem willen komen. Wat ik wel zie is het volgende:
Ik zie er zovelen zonder interesse voor het Woord van God. Er zou een dorst en honger moeten zijn
naar het Woord van God, maar daar zie ik weinig van.
Ik zie veel genotzoekers die zich overgeven aan Satans rockmuziek. Dit wordt gespeeld in kerken
met ruggegraatloze pastors, die niet luisteren naar de Heer Jezus. Niet enkel zij zijn te laken: de
vergadering laat deze dwaasheid toe en staat niet op om de pastor te zeggen dat deze afval uit Gods
samenkomsten moet verdwijnen.
Ik zie veel genotzoekers die verslaafd zijn aan het occulte. Zij houden van C.S. Lewis en zijn occulte Narnia-verhalen. Zij houden van Tolkiens In de Ban van de Ring en anderen halen Harry Potter binnen. Zij zien zich als “vrij in Christus” om deel te nemen aan Satans occulte oorstrelerij.
Ik zie er velen met een hardleers hart. Wanneer zij beleefd geconfronteerd worden met de waarheid
hebben zij geen hart om te luisteren of hun wandel te veranderen. In plaats daarvan negeren zij elke
waarschuwing om te kunnen genieten van hun duistere amusementen. Zelfs zij die tot een bijbelvaste kerk behoren hebben niet het verlangen om dikwijls naar de samenkomsten te gaan om zich te
laten opbouwen door het Woord van God.
Het eindresultaat is een neerwaartse gang van rebellie tegen de Heer, en een gestage afvalligheid
van Zijn leer. Zie wat de Heer Jezus zegt over hoe de geestelijke toestand op aarde zal zijn op het
tijdstip dat Hij wederkomt (in de opname vóór de verdrukking):
“Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?” (Lukas 18:8).
Zal u, gelovige, opstaan en tot Heer Jezus naderen, en zult u getrouw gevonden worden wanneer Hij
plots wederkomt in de opname?
Ik zie vandaag een opvallende trend bij de zogenaamde “profetie”-experten. In plaats van het
Woord Gods te nemen voor wat het zegt in de bijbelse profetie, is er een nieuwe trend opgekomen
die zegt: laat ons kijken naar de gebeurtenissen in de wereld en laten we de bijbelse profetie daaromheen verklaren.
Hier is een voorbeeld. De Bijbel spreekt van 10 koningen in de laatste dagen die overeenkomen met
10 naties (de Europese Gemeenschap). Uit het herstelde Romeinse Rijk zal de antichrist komen.
Vandaag zijn er echter veel meer dan 10 naties in de Europese Gemeenschap. Wat zullen we dan
doen? Laten we de profetie wat soepeler maken om aan te sluiten bij de huidige gebeurtenissen. In
plaats van 10 naties, geloven velen nu dat deze 10 wereldgebieden zijn. We gaan dus van 10 naties
naar 10 gebieden die de hele aarde omvatten.
Hier een ander voorbeeld. Zoals ik al zei komt de antichrist uit de 10 naties van het herstelde Romeinse Rijk. Vandaag nu zeggen de “experten” dat de antichrist een moslim zal zijn. Waarom? Zij
zijn ongehoorzaam aan Gods Woord en schuiven hedendaagse wereldgebeurtenissen in bijbelse
profetieën om tot deze interpretatie te komen.
Het is tijd om te stoppen met het uitrekken en plooien van bijbelse profetieën om ze te laten passen
in het huidige wereldgebeuren.
De antichrist zal nog steeds uit de 10 naties komen van het herstelde Romeinse Rijk, en hij zal
Joods zijn, aanvaard door de natie Israël als hun Messias tot aan de komst van de “gruwel der ver
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woesting”. Luister niet naar degenen die hun nieuwste boek willen verkopen waarin zij de huidige
wereldtoestanden in de bijbelse profetie schuiven.
Terloops, de Islam gaat ten onder. God heeft beloofd de afstammelingen van Ismaël (Arabieren) te
zullen zegenen. Vandaag zijn zij gekluisterd aan een valse religie van maangod-aanbidding. Als zij
in de komende dagen tegen Israël zullen vechten, zullen zij grote verliezen lijden. God zal de Islam
breken en de kinderen van Ismaël bevrijden. Spoedig zullen zij die Allah aanbidden zich realiseren
dat de God van de Bijbel, de God die Israël beschermt, de ware God is en dat er geen ander is. Als
zij Israël aanvallen in de naam van Allah, zullen zij verslagen worden, en op een bepaald punt zullen zij de waarheid onderscheiden van de God van de Bijbel. Het is niet nodig de bijbelse profetie te
plooien en van de antichrist een moslim te maken!
Een andere storende trend in deze laatste dagen is dat er allerlei soorten vrouwelijke Izebels zijn:
zelf-uitgeroepen leraressen en cultische leidsters. God heeft geen vrouwen geroepen om herders of
leraars te zijn in de kerk. Maar toch zijn er dwaze vrouwen die aan niets anders denken dan zich als
leraars op te stellen terwijl zij gezag claimen in de kerk. Er zijn vrouwelijke “experten” in het profeteren, onderscheiden van geesten en het geven van bijbelonderricht. Zij zien niet in dat ze in feite
hun aandeel hebben in de grote misleidingen van deze laatste dagen. Ga weg uit de middens waar
deze rebellen optreden!
Zal de Russische Magog-invasie spoedig plaatsvinden?
Op vele “profetie”-websites zijn waarschuwingen en bezorgdheden te lezen die zeggen dat Rusland
spoedig Israël zal binnentrekken. Maar er zijn allerhande “oorlogen en geruchten van oorlogen” in
de wereld! Wat vandaag gebeurt is ook louter dit: oorlogen en geruchten van oorlogen, niets meer.
Deze gebeurtenissen kunnen sommigen angst aanjagen en zelfs de prijs van de olie omhoog jagen,
maar het is nog niet de tijd van de Russische Magog-invasie.
Hier enkele Schriftplaatsen die wijzen op de tijd van de Magog-invasie:
“En Ik zal Mijn heilige Naam in het midden van Mijn volk Israël bekend maken, en zal Mijn
heilige Naam niet meer laten ontheiligen; en de heidenen zullen weten, dat Ik de HEERE ben,
de Heilige in Israël” (Ezechiël 39:7).
“En Ik zal Mijn eer zetten onder de heidenen; en alle heidenen zullen Mijn oordeel zien, dat Ik
gedaan heb, en Mijn hand, die Ik aan hen gelegd heb. En die van het huis Israëls zullen weten,
dat Ik, de HEERE, hun God ben, van die dag af en voortaan” (Ezechiël 39:21-22).
Merk op wat er gebeurt nadat Rusland en zijn bondgenoten vernietigd zullen zijn in de Magoginvasie:
1) God zal Zijn eer zetten onder de heidenen
2) Alle heidenen zullen Gods oordeel zien
3) Israël zal zijn God kennen vanaf die dag!
Beschouw dit: de antichrist zal de vernietiging en het oordeel over de Magog-invasie niet op zijn
eigen naam zetten. God Zelf zal alle eer verwerven. Merk ook op dat na het neerslaan van de Magog-invasie, Israël zijn God zal kennen, van die dag af en voortaan! Vrienden, de geestelijke conversie van de natie Israël zal niet gebeuren vóór het eind van de 7-jarige verdrukkingsperiode. De
natie Israël zal zijn God niet kennen vóór, noch in het begin, noch in het midden, maar op het eind
van de 7-jarige verdrukking.
De Magog-invasie zal pas plaatsvinden tegen het eind van de 7-jarige verdrukkingsperiode!
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