De Europese christenen, die door het pausdom werden vervolgd, vluchtten met duizenden naar de “Nieuwe
Wereld”, naar Amerika. Dit was de geboorte van de VS.
Maar het beest “met de horens als van het lam
sprak als de draak”. “En het oefent al de macht
van het eerste beest voor diens ogen uit. En het
bewerkt dat de aarde en zij, die daarop wonen, het
eerste beest zullen aanbidden… en het zegt tot
hen die op de aarde wonen dat zij een beeld moeten
maken voor het beest…” (Openb.13:11-14). Het beest
met de horens als van het lam en de stem van de draak
wijst op een treffende tegenstelling tussen de belijdenis
en de praktijk van het volk, dat hier wordt voorgesteld.
Het “spreken” van het volk is de actie van de
wetgevende en rechterlijke autoriteiten. Door deze daad
zal het de beginselen van vrijheid als fundament van
haar politiek logenstraffen. De voorzegging dat het zal
spreken “als de draak” voorzegt duidelijk een ontwikkeling van de geest van onverdraagzaamheid en vervolging (Openb.12:13,17). Deze geest werd geopenbaard door het eerste beest (het pausdom) De uitspraak
dat het beest met de twee horens “maakt dat de aarde
en zij die daarop
wonen, het eerste
beest zullen aanbidden” geeft aan dat het
gezag van deze natie
(de VS) wordt uitgeoefend door het afdwingen van gehoorzaamheid en eerbetoon aan het
pausdom. Wij zien nu dat de VS en het Vaticaan hechter
samenwerken om hun invloed meer te doen gelden.

HET BEELD VAN HET BEEST
Toen de jonge kerk afvallig werd door de eenvoud
van het evangelie los te laten en heidense gebruiken te
aanvaarden, verloor ze de Geest en de kracht van
God. Om het geweten van de mensen te kunnen beheersen, zocht zij de steun van de wereldlijke macht. Het
resultaat was het pausdom, een kerk die de macht
van de staat beheerste en die gebruikte om haar
eigen doelstellingen te bevorderen, vooral het
bestraffen van ketterij. Als de VS een beeld van het
beest willen maken, moet de kerk dusdanig de burgerlijke
regering beheersen dat het gezag van de staat door de
kerk gebruikt wordt ten gunste van haar doelstellingen.
Door afval werd de jonge kerk ertoe gebracht de steun
te zoeken van de staat en zo werd de weg voorbereid
voor de ontwikkeling van het pausdom, het beest. Paulus zei: “Er zou een afval komen… en de mens der

zonde zou geopenbaard worden…” 2.Thes.2:3,4).
Op gelijke wijze zal de klaarblijkelijke afval in de
protestantse kerken van onze tijd de weg banen
voor het maken van een beeld van het beest.
In de afgelopen jaren zijn de
oecumenische inspanningen van
de protestantse kerken gegroeid
in de mate dat “eenheid ten koste van alles” wordt nagestreefd
ten koste van de bijbelse waarheden. In Oktober 1999 verklaarde
de Lutherse Wereldfederatie door
het ondertekenen van de “Gezamenlijke Verklaring” met het Vaticaan de Hervorming van nul en
gener waarde. De oecumenische beweging is daarom
niets anders dan de grote geestelijke afval, door Paulus
voorzegd in 2 Thessalonicenzen.
Als de leidende kerken in de VS door zich op leerstellig
gebied te verenigen, de staat zullen beïnvloeden om
wetten te bekrachtigen en hun instellingen te steunen,
zal protestants Amerika een “beeld” van de Roomse
hiërarchie hebben gemaakt en zal de toepassing van
burgerlijke straffen voor andersdenkenden het onvermijdelijk gevolg zijn. Het beeld van het beest stelt dus
bijgevolg die vorm van het afvallig protestantisme
voor, die zich zal ontwikkelen als de protestantse kerken de steun van de staat zoeken om hun leerstellingen te bekrachtigen. Het gevolg zal dan zijn:

HET MERKTEKEN VAN HET BEEST
Het beest met de twee horens (de VS) “maakt dat aan
allen... 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 het getal van een mens, en zijn
getal is zeshonderd zes en zestig.” (Openb.13:16-18).
Dit getal is van ouds kenmerkend voor een Gode
vijandige macht en gaat reeds
terug naar het oude Babel. Bij
de kroning van een nieuwe
paus worden de woorden gebezigd: “Gij zijt de opvolger van
de zalige Petrus, de Stedehouder van Gods Zoon op aarde”.
In het Latijn luidt deze benaming “VICARIUS FILII DEI”,
Stedehouder, of Plaats-

bekleder van Gods Zoon. Bekend is dat bepaalde
Romeinse letters getalswaarde hebben. Als u deze
getallen bij elkaar optelt, krijgt u het getal 666, het
getal van het beest.
Terwijl een groep het merkteken van het beest ontvangt
en die macht aanbidt, wordt ook een andere groep
beschreven:…”Hier zijn zij die de geboden van God
en het geloof van Jezus bewaren” (Openb.14:12).
Bijgevolg heeft het verschil tussen ware en valse
aanbidding te maken met het houden van Gods geboden.
Enerzijds is het zegel van God – de sabbat van het
vierde gebod. Tegengesteld is het merkteken van
het beest, het heiligen van
de zondag. Het pausdom
ziet dit als “het merkteken van haar gezag”,
omdat deze kerk in de
vierde eeuw de aanbidding van de sabbat heeft
overgebracht naar de
zondag.
Wie bewust de geboden gehoorzaamt, door het
pausdom veranderd, eert deze antichristelijke macht en
plaatst zich tegen God. Veel christenen in alle kerken
houden echter zondag in de mening, dat zij de sabbat
van het vierde gebod onderhouden. God aanvaardt hun
oprechte bedoelingen, omdat Hij de tijden der onwetendheid overziet... (Hand.17:30). Als echter de zondagviering in de geplande Wereldorde die zijn
oorsprong vindt in Amerika, wettelijk wordt opgelegd –
als de wereld ingelicht is wat betreft eerbied voor de
ware sabbat -, dan zullen allen, die bewust Gods wet
overtreden, in die tijd het
merkteken van het beest
ontvangen. Zij kunnen niet
langer rekenen op Gods
genade, maar moeten de
eeuwige dood onder ogen
zien (Openb.14:9-11). De
Wereldraad van Kerken
heeft reeds lang geleden
plannen gemaakt voor een
uiteindelijke controle van
de mens in godsdienstig,
politiek en oecumenisch
vlak, samen met de regeringen van de wereld en de
Verenigde Naties in New York. Het doel van deze
Nieuwe Wereld Orde is één Wereldgodsdienst voor
alle mensen onder één Wereldregering.

DE BESLISSING

H eeft

u vragen
en/of wilt u het
gratis boek “Het
grote
Conflict”
door E. G. White
tegen het gangbare posttarief ontvangen,
dan kunt u schrijven naar:

DEZE BROCHURE IS EEN UITGAVE VAN SABBATVIERENDE CHRISTENEN

De gebeurtenissen en rampen die nu wereldwijd plaatsvinden, zullen toenemen tot de
komst van Christus. Deze zondige wereld met haar boze werken zal vergaan. Maar God wil,
dat alle mensen behouden worden en tot kennis der waarheid komen. “Alzo lief heeft God
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem
gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven zal hebben” (Joh.3:16). In tegenstelling met
de hopeloze toekomst van deze wereld belooft God een heerlijke toekomst voor hen, die hier
op aarde aan Hem trouw zijn geweest “Want zie, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe
aarde, en de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden”. “En God zal alle tranen van
hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite
zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan… Zie, Ik maak alle dingen
nieuw” (Jes.65:17; Openb.21:2-5). Deze woorden brengen niet alleen hoop wat betreft
de toekomst, ze geven reeds hier en nu vrede en zekerheid. Nu vindt in de hemel een
oordeel plaats. Spoedig – niemand weet wanneer – is het lot van iedereen beslist. Als
dit oordeel wordt afgesloten, zal het lot van iedereen ten leven of ten dode zijn beslist.
De tijd van genade, die aan de komst van onze Heer voorafgaat, is haast voorbij. Dan
zal van iedereen worden gezegd: ”Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie
rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid” (Openb.22:11). Daarom moet
iedereen de waarschuwing ter harte nemen: “Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt
uw harten niet” (Hebreeën 3:7,8). Jezus is voor uw zonden gestorven om voor u de weg te openen naar een nieuwe,
heerlijke toekomst. Vandaag nog kunt u tot Jezus komen in gebed, uw zonden aan Hem belijden en een nieuw leven
beginnen door in Zijn kracht te gehoorzamen aan Zijn geboden. Dan zal Jezus uw Voorspraak zijn in het oordeel!

V

andaag de dag zien we aan allerlei tekenen in de wereld dat we op de drempel van grote en zeer
belangrijke gebeurtenissen staan. Overal in onze wereld is oproer. De profetie van Jezus met betrekking tot
de gebeurtenissen die voor Zijn tweede komst voorafgaan, gaan voor onze ogen in vervulling. “Ook zult gij horen
van oorlogen en geruchten van oorlogen. …Want volk zal tegen volk opstaan en koninkrijk tegen
koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn“. (Mat.24:6-8). Heden en
toekomst zijn van groot belang voor de gehele mensheid. Steeds meer mensen beseffen, dat spoedig iets groots en
beslissends zal plaatsvinden; dat de wereld op de rand van een ontzagwekkende crisis staat. De kranten staan vol
van natuurrampen en gewelddadigheden. Jezus Zelf profeteerde dat er aan het eind van de wereldgeschiedenis “…
radeloze angst onder de volken zal zijn… terwijl de mensen bezwijmen van angst voor de dingen die
over de wereld komen“. (Lucas 21:25-26; 2.Petrus 3:3-4).

VERBAZINGWEKKENDE PROFETIEËN OVER DE GROTE WERELDMACHTEN

In de Bijbel, met name in het boek Daniël (Dan.) en Openbaring (Opb.), staan veel geschiedkundige maar ook
hedendaagse gebeurtenissen duidelijk voorspeld. Wanneer we deze bijbelboeken zorgvuldig bestuderen, zien we
welk doel God met de volkeren in heden en verleden heeft. Het laat ons zien welk doel God met ons leven heeft en
wat Gods plan is voor de redding van de mens door Zijn Zoon Jezus Christus.
Meer dan 2600 jaar geleden voorspelde Daniël het ontstaan en de ontwikkeling van de grote wereldrijken n.l.
Babylon, Medo-Perzië, Griekenland en Rome, en zelfs het hedendaagse Europa. In een droom zag de profeet
een groot beeld welks lichaamsdelen de juiste volgorde van deze wereldrijken symboliseerde. “Het hoofd van dat
beeld was van gedegen goud, zijn borst en armen waren van zilver, zijn buik en ledenen van koper, zijn
benen van ijzer, zijn voeten deels van ijzer deels van leem” (Dan.2:32-33). Deze grote wereldrijken en hun
unieke karakteristieken werden de profeet ook als roofdieren getoond. “Die grote dieren, die vier,zijn vier
koningen die uit de aarde zullen opkomen” (Dan.7:17) “en zie, de vier winden des hemels brachten de
grote zee in beroering” (Dan.7:2). Opb.17:15 verklaart dat “wateren” “natiën , menigten, volkeren en talen
zijn”. “Winden” stellen oorlogen voor (Jeremia 4:11-16). De vier winden des hemels, die de grote zee in beroering
brachten, stellen de vreselijke oorlogen voor, waardoor deze koninkrijken hun macht verkregen.

BABYLON

Dan. 7:4 Het eerste geleek op een
leeuw, en het had adelaarsvleugels.

Het gouden hoofd en de leeuw (een bekend
symbool in Babylon) stelt het wereldrijk Babylon
voor (606-538 v. Chr.). De adelaarsvleugels stellen
de snelle veroveringen voor door Nebukadnezar.

MEDO-PERZIË

Dan.7:5 Het tweede, geleek op een
beer; het richtte zich op de ene zijde
op, en drie ribben waren in zijn muil.

In het jaar 538 v. Chr. werd het tweevoudige rijk
van de Meden en de Perzen gevestigd. De drie
ribben in zijn bek stellen Lydië, Babylon en Egypte
voor, die door dit rijk zijn ingenomen. De Perzen
waren sterker en regeerden langer dan de Meden
(Let wel: De ene zijde was hoger dan de andere).

GRIEKENLAND

Dan. 7:6 Een ander dier, gelijk een
panter; het had vier vogelvleugels op zijn rug en vier koppen.

De enorm snelle overwinningen (voorgesteld
door de vier vleugels) onder Alexander de
Grote maakten Griekenland tot wereldmacht
(331 v. Chr.). Na de dood van Alexander werd
het rijk in verdeeld door vier generaals: Tracië,
Syrië, Macedonië en Egypte (De vier koppen).

HET ROMEINSE RIJK

Dan. 7:7 Een vierde dier, vreselijk,
schrikwekkend en geweldig sterk; het
had grote ijzeren tanden: het at en
vermaalde … en het had tien horens.

In 168 v.Chr. vestigde zich het Romeinse Rijk.
Vanwege zijn intolerantie en hardheid, waarmee
het de volkeren regeerde staat het bekend als
“Het ijzeren Rijk” (Let op de ijzeren benen van
het beeld en ijzeren tanden van het beest).

EUROPA

Dan. 7:24 En de tien horens uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan.

Door de volksverhuizing (351-476 na Chr.) viel het
Romeinse Rijk in tien kleinere Europese koninkrijken
uiteen. (Let op de tien horens en de tien tenen). De
afzonderlijke horens en de niet te vermengen bestanddelen
van ijzer en leem stellen voor, dat Europa onverenigbaar is.

EEN UNIEKE WERELDMACHT
Toen zag de profeet een andere macht opkomen in
Europa: “Terwijl ik op die horens lette, zie, daartussen
verhief zich een andere kleine horen …” (Dan.7:8).
Deze macht heeft de volgende kenmerken:
1. HIJ KWAM OP TUSSEN DE TIEN HORENS (DAN.7:8)
Het pausdom was deze macht, die in 508
na Chr. ontstond tussen de tien horens.
2. DRIE HORENS WERDEN UITGERUKT (DAN.7:8)
De Herulen, Vandalen en Oostgothen
weerstonden de macht van deze “kleine horen” en werden uitgerukt, of anders gezegd, volledig vernietigd (508-538 na Chr.).
3. HIJ VERSCHILDE VAN DE VORIGE HORENS (DAN.7:24)
Het pausdom was anders. Het bestond uit een eenheid
van Kerk en Staat, waarbij de Kerk de dominerende
macht was.
4. HIJ ZAL GROTER ZIJN DAN DE ANDERE HORENS (DAN.7:20)
Het pausdom groeide in korte tijd uit
tot een wereldmacht. Dikwijls werden
mensen gedwongen om het Katholieke
geloof te aanvaarden (de kruistochten).
Door de eeuwen heen werden zelfs
koningen en keizers gedwongen om
nederig de beslissingen van het pausdom te aanvaarden.
5. HIJ IS AANMATIGEND EN SPREEKT GODSLASTERINGEN (DAN. 7:25)
“Ook tegen de Vorst der vorsten zal hij optreden”
(Dan.8:25). Hij is “de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp
van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods
zet, om aan zich te laten zien dat hij een god is” (2.
Thes.2:4). Deze bijbelgedeelten beschrijven
dezelfde macht, die voorgeeft christelijk
te zijn, maar die in werkelijkheid een
antichristelijke gesteldheid bezit. Het
volgende citaat laat zien hoe het
pausdom werkelijk God lastert. “Wij
bekleden op aarde de plaats van God
almachtig” (Encycl. Paus Leo XIII, 620-1894). De paus aan te spreken als
‘Heilige Vader’ is een godslastering. Jezus waarschuwt
daartegen in Mat.23:9: “Gij zult op aarde niemand
uw Vader noemen, want één is uw Vader, Hij die in
de hemelen is”. Ondanks deze duidelijke woorden in
de Bijbel hebben vele pausen door de eeuwen heen
aanspraak gemaakt op onfeilbaarheid (Opb.15:4), die
alleen God bezit (Luk.5:21).
6. HIJ VOERT STRIJD MET DE HEILIGEN EN VERNIETIGT HEN (DAN.7:25)
De kruistochten, de strijd tegen de ketters, de
martelkamers van de inquisitie en het
verbranden der ketters vormen een duister
hoofdstuk in de geschiedenis van het
pausdom. De geschiedschrijver W.H.
Lecky schrijft: “Dat de kerk van Rome
meer onschuldig bloed heeft vergoten
dan welke instelling ook, die ooit
op aarde heeft bestaan, zal door

niemand in twijfel worden getrokken, die enige kennis
van de geschiedenis bezit …” (Rationalism in Europe,
vol 2, p.32).
7. HIJ MATIGT ZICH AAN TIJDEN EN WET TE VERANDEREN (DAN.7:25)
Het pausdom matigde zich werkelijk aan de wet van
God te veranderen. Het verwijderde het tweede gebod in
de Katholieke catechismus. Dit
gebod verbiedt het aanbidden
van beelden. Het vierde gebod
van God, dat de heiliging van de
bijbelse rustdag gebiedt, van

vrijdagavond zonsondergang tot zaterdagavond zonsondergang, werd veranderd in het vieren van de zondag,
een gebruik dat ontstond in de heidense zonaanbidding
(Exodus 20:8-11; Jes. 56:2-7). In plaats van de Sabbat
op de zevende dag, volgens het vierde gebod, werd
de zondag ingevoerd, een onbijbelse rustdag. God heeft
nooit geboden deze dag als dag van aanbidding te vieren, en Jezus en de apostelen hebben nooit de zondag
gevierd. Zie Luk.4:16; Mat.24:20; Hand.13:42-44.
8. HIJ ZAL EEN TIJD, TIJDEN EN EEN HALVE TIJD HEERSEN (DAN. 7:25)
In de Bijbel stelt in profetische tijd een jaar (‘een
tijdsperiode’) 360 dagen voor. Op grond hiervan zien we

dat 3 tijden dan 3 jaren van 360 dagen vormen, en een
halve tijd is dan een half jaar of 180 dagen. In de profetie
stelt één dag één letterlijk jaar voor (Ezechiel 4:6;
Num.14:34). Deze kleine horen zal dus 1260 jaar heersen. Deze periode begon met het decreet van Justinianus
en met de vernietiging van het
rijk der Oostgothen in het jaar
538 na Chr. en eindigde in het
jaar 1798, toen paus Pius VI in
Rome gevangen genomen werd
en Rome door Napoleon werd
uitgeroepen tot een republiek.

DE TIJD VAN HET OORDEEL
Daniel zag dat “tronen werden opgesteld en een Oude van dagen Zich
neerzette…duizend maal duizenden dienden Hem en tienduizend maal
tienduizenden stonden voor Hem … de vierschaar zette zich neder en de
boeken werden geopend” (Dan.7:9,10). Op deze wijze zag de profeet de plechtige
dag waarop het karakter en het leven van ieder mens aan de Rechter der gehele aarde
zouden voorbijgaan.
Er staat: “de boeken werden geopend”. Johannes voegt er aan toe: “En nog een
ander boek werd geopend, het boek des levens; en de doden werden geoordeeld
op grond van hetgeen in de boeken geschreven
stond, naar hun werken” (Openb.20:12). De hemelse
boeken, waarin de namen en daden van alle mensen
worden vermeld (Luk.10:20; Mat.12:36,37) bepalen de
uitkomst van het oordeel. Alle verborgen drijfveren en
doelstellingen staan in dit onfeilbaar register, wat God zal
alles wat verborgen is, aan het licht brengen (Pred.12:14).
Wanneer in het oordeel de boeken worden geopend,
worden de levens van allen, die beleden hebben in Jezus
te geloven, voor God openbaar. “Want het is nu de
tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als
het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen,
die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods?”
(1 Petr.4:17). Het oordeel over de goddelozen staat op
zichzelf en vindt plaats op een later tijdstip (Joh.5:22).
Christus begint met het onderzoek van hen, die op aarde
hebben geleefd. Later worden de gevallen van latere
generaties onderzocht en Hij eindigt met het oordeel over
de nog levenden op aarde. Elke naam wordt genoemd,
elk geval onderzocht. Sommige namen blijven staan,
andere worden uitgedelgd. Gods wet is de maatstaf aan
de hand waarvan het karakter en leven van de mensen
in het oordeel wordt getoetst. De apostel Paulus zegt:
“Want allen die onder de wet gezondigd hebben,
zullen door de wet geoordeeld worden” en “de
daders der wet zullen gerechtvaardigd worden”
(Rom.2:12-16). Als er in de verslagen onbeleden en
onvergeven zonden staan, zullen hun namen uit het Boek
des levens worden weggedaan. Aan Mozes had de Heer
gezegd: “Wie tegen Mij gezondigd heeft, zal Ik uit
mijn boek delgen” (Exodus 32:33). Allen die oprecht
berouw hebben over hun zonde en in geloof aanspraak
maken op het bloed van Christus als verzoenend offer voor hen, krijgen vergeving en
hun namen blijven staan in de hemelse boeken (Spr.28:13; Hand.16:30,31). Omdat zij
deel hebben aan de gerechtigheid van Christus (1.Joh.2:29) en hun karakter in harmonie
is met Gods wet, worden hun zonden weggedaan en worden zij waardig gevonden
voor het eeuwig leven. God zegt door Jesaja: “Ik ben het, die uw overtredingen
uitdelg om Mijnentwil, en Ik gedenk uw zonden niet” (Jes.43:25). Deze mensen
hebben deel aan de opstanding der rechtvaardigen, zoals de Bijbel duidelijk zegt: “Zij
zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven”
(Joh.5:29; 1.Thes.4:14-16). Jezus zei in openbaring: “Wie overwint, zal bekleed

worden met witte klederen, en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het
boek des levens, maar ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn
engelen” (Openb.3:5).
Het middelaarswerk van Christus ten behoeve van de mensen voor de troon van
zijn Vader in de hemel is even belangrijk voor het verlossingswerk als zijn dood op
Golgotha (Hebr.8:1; 9:24). Jezus heeft de weg naar de troon van zijn Vader geopend,
en door zijn tussenkomst wordt het oprechte verlangen van allen, die in geloof tot
Hem komen, aan God voorgelegd (Hebr.4:16). Hij zegt tot iedereen die Hem wil
volgen: “Mijn genade is u genoeg”. “Neemt Mijn
juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig
en nederig van hart,en gij zult rust vinden voor uw
zielen; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht”
(2.Kor.12:9; Mat.11:29,30).
Zodra ons geweten wakker wordt door het werk van
de Heilige Geest, beseffen wij de macht, de schuld en de
ellende van de zonde en komen wij zover dat we er een
afkeer van krijgen. Wij ontdekken dat zonde ons van God
heeft gescheiden, dat wij in de macht van de boze zijn.
Onze motieven en ons hart zijn verdorven. Wij beseffen
dat ons leven vol zelfzucht en zonde is. Wij verlangen
naar vergeving, reinheid en vrijheid. Wat kunnen wij
doen om in harmonie met God te komen? Wij hebben
behoefte aan vertrouwen, goddelijke vergeving, vrede
en liefde in ons hart. Zulke dingen zijn niet te koop met
geld, begrip of wijsheid. God biedt ze ons aan als een
vrije gave, “zonder geld en zonder prijs” (Jes.55:1).
Wij behoeven er alleen maar beslag op te leggen. God
belooft: “Een nieuw hart en een nieuwe geest zal Ik u
geven” (Ezech.36:26). Wij hebben onze zonden erkend
en zijn vastbesloten om een nieuw leven met God te
beginnen. Daarom mogen wij tot Hem komen en Hem
vragen onze zonden uit te delgen en ons een nieuw hart
te geven. “Indien wij onze zonden belijden, Hij is
getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te
vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid” (1.Joh.1:9; Spr.28:13).
Wij kunnen er zeker van zijn dat Hij dat zal doen,
omdat Hij het heeft beloofd. Toen Christus op aarde
was, heeft Hij onderwezen dat de gave, die God heeft
beloofd, ons deel is als we deze in geloof aanvaarden.
Wij kunnen onze zonden uit het verleden niet verzoenen; wij kunnen ons hart niet
veranderen en door eigen kracht niet gered worden (Jeremia 13:23; Efeze 2:8).
Maar God belooft dat Hij dit alles wil doen door Christus. Die belofte moeten wij
geloven. Wij moeten onze zonden erkennen, ons aan God overgeven en Hem
dienen. Zodra wij dit doen, zal Hij Zijn belofte aan ons waar maken. Jezus zal uw
Advocaat zijn en voor u pleiten. “Als iemand gezondigd heeft, wij hebben een
Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige; en Hij is een
verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor
die der gehele wereld” (1.Joh.2:1,2).

DE LAATSTE GENADEBOODSCHAP

Dan.2:34 “...een steen, die het beeld trof
aan de voeten en deze verbrijzelde.”

De profeet Daniel zag dat wanneer de mensen proberen de volken van Europa te verenigen
en de wereld in toenemende mate geteisterd wordt door rampen en oorlogen, een grote steen
het beeld aan zijn voeten zal treffen en het volledig zal vernietigen. Deze steen is een beeld van
de wederkomst van Jezus Christus (Dan.2:34,35; Psalm 18:32). Christus zal wederkomen op de
wolken des hemels met al Zijn engelen, en iedereen zal dit zien (Openb.1:7). Om de mensen op deze
gebeurtenis voor te bereiden en hen te helpen te staan in het oordeel, waarschuwt God in Zijn liefde de
mensheid door een laatste genadeboodschap die u vindt in Openb.14:6-12.

DE BOODSCHAP VAN DE EERSTE ENGEL

DE BOODSCHAP VAN DE TWEEDE ENGEL

DE BOODSCHAP VAN DE DERDE ENGEL

“Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van
zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem die de
hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen
gemaakt heeft” (Openb.14:6,7).
De boodschap van de eerste engel dringt er bij ons op
aan te bedenken dat er nu een oordeel plaats vindt in de
hemel, omdat deze tijd, na 1798 en voor de wederkomst
van Christus samenvalt met de periode, waarin “het
oordeel plaats vindt”. Daarnaast
wordt de mens opgeroepen om God,
de Schepper van hemel en aarde,
te aanbidden. Ondanks deze
oproep geloven veel mensen
in de nog altijd niet bewezen
theorie van de evolutie. God
laat de mensen weten dat de
schoonheid en verbazingwekkende orde en de wetten van de natuur door Hem zijn
geschapen en niet bij toeval zijn ontstaan (Zie
Rom.1:20,21). Hij herinnert de mensen er aan dat Hij al
deze gaven schenkt en daarom recht heeft op onze
liefde en aanbidding. Echte liefde en aanbidding komen
tot uiting in het gehoorzamen van zijn wet (De Tien
Geboden in Ex.20:1-17). “Want dit is de liefde Gods,
dat wij zijn geboden bewaren” en “Wie zijn oor
afwendt van het horen der wet, diens gebed zelfs is
een gruwel” (1.Joh.5:3; Spreuken 28:9). Het vierde gebod luidt: “Gedenk de sabbatdag dat gij die heiligt…
want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de
aarde geschapen, de zee en al wat daarin is, en Hij
rustte op de zevende dag; daarom zegende de Heer
de sabbatdag en heiligde deze”(Exodus 20:8-11).

“Gevallen, gevallen is het grote Babylon, dat van
de wijn van de hartstocht zijner hoererij alle volkeren
heeft doen drinken” (Openb.14:8).
De benaming Babylon is afgeleid van Babel, wat verwarring (Gen.11,9) betekent, en wordt in de Bijbel gebruikt
om de verschillende vormen van valse of afvallige
godsdiensten aan te duiden. In Openb.17:4-6 wordt Babylon voorgesteld als een hoer. In de Bijbel is een gevallen
vrouw een zinnebeeld van een afvallige kerk (Jeremia
3:20; Ezechiel 16:35). Deze hoer uit Openb.17 is “gehuld
in purper en scharlaken en rijk versierd met goud,
edelgesteente en paarlen, en zij had in haar hand
een gouden beker, vol gruwelen en de onreinheden
van haar hoererij. En op haar voorhoofd was een
naam geschreven, een geheimenis: het grote
Babylon, moeder van de hoeren en van de
gruwelen der aarde”. De profeet zegt verder: “Ik zag de vrouw dronken van het
bloed der heiligen en van het bloed
der getuigen van Jezus”. Verder wordt
Babylon genoemd “de grote stad, die
het koningschap heeft over de
koningen der aarde” Vers 17.

“Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en
het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand
ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van
Gods gramschap...” (Openb.14:9,10).
Om deze boodschap te kunnen begrijpen, moeten wij
de zinnebeelden, die gebruikt worden, ontcijferen.

DE S
ABBA
SABBA
ABBATT, GODS ZEGEL

Het vierde gebod is het enige van de tien, waarin de
naam, de titel en het gebied worden genoemd van de
wet-gever, op Wiens gezag de wet is gegeven. Daarom
bevat dit gebod “Gods zegel”. De sabbat is niet alleen
aan het Joodse volk gegeven, maar is een instelling
van de Schepping. (Gen.2:1-3). Deze dag is bedoeld
om de mensen steeds weer vol dank en eerbied te
doen denken aan zijn Schepper. Het vieren van de
sabbat is een bewijs van trouw aan de ware God.
“Heiligt mijn sabbatten, dan zullen deze een teken
zijn tussen Mij en u, opdat gij weet dat Ik de Heer,
uw God ben” (Ezechiël 20:20; Exodus 31:13-17).
Het sabbatsgebod geldt voor alle christenen en van
ouds is het gehouden op zaterdag en niet op zondag.
Jezus zelf noemt de onveranderlijkheid van de Tien
Geboden. “Meent niet dat Ik gekomen ben om de
wet of de profeten te
ontbinden; Ik ben niet
gekomen om te ontbinden,
maar om te vervullen. Want
voorwaar, Ik zeg u: Eer de
hemel en de aarde vergaat,
zal er niet een jota of een
tittel van de wet vergaan, eer
alles zal zijn geschied”
(Matthéüs 5:17,18).

HET

GEESTELIJK

BABYLON

De hier beschreven macht is geen andere dan het pauselijk Rome, de stad der zeven heuvelen. Purper en
scharlaken zijn de kleuren van kardinalen en bisschoppen.
Goud, kostbaar gesteente en parels schilderen de immense weelde van het pausdom. Van geen enkele andere macht kon met recht worden gezegd dat ze “dronken
was van het bloed der heiligen”. Deze kerk heeft de
volgelingen van Christus vervolgd op gruwelijke wijze.
De grote zonde waaraan Babylon zich schuldig maakt is,
dat de bewoners der aarde dronken zijn geworden van
de wijn harer hoererij. Deze gouden beker in haar hand,
die zij de wereld aanbiedt, stelt de valse leerstellingen
voor, zoals de mis, de onsterfelijkheid van
de ziel, een eeuwig brandende hel, de
aanbidding van de maagd Maria en de
heiliging van de zondag. Deze en andere
geheel onbijbelse leerstellingen houdt zij de
wereld en de kerken voor, met alle verderfelijke invloed ervan als gevolg. De huidige
waarschuwing “Babylon is gevallen” is van toepassing
op alle godsdienstige lichamen die zuiver waren in het
verleden en verdorven zijn geworden. Daarom geldt het
niet alleen voor de Roomse kerk, want die kerk verkeert al
vele eeuwen in een gevallen toestand. Van Babylon wordt
gezegd dat zij de moeder der hoeren is. Met haar dochters
moeten kerken bedoeld worden die vasthouden aan haar
leerstellingen, zoals de heiliging van de zondag, en haar
voorbeeld volgen. Daarom is de benaming Babylon (verwarring) terecht van toepassing op deze kerken. Ondanks de
geestelijke duisternis die in deze kerken bestaat, bevindt
het merendeel van de ware volgelingen van Christus zich
nog in haar midden. Al Gods ware kinderen die nog in
Babylon zijn, zullen gehoor geven aan de oproep van de
engel “Babylon is gevallen” en “Gaat uit van haar, Mijn volk”
(Openb.18:4). Tenslotte zullen zij de gevallen kerken verlaten.

HET

BEEST

Het hier genoemde beest wordt
al eerder beschreven in Openb.13:
1-10 als een “een beest als een
luipaard”. Een vergelijking tussen dit “beest” en de “kleine
horen” in Daniel 7 laat duidelijk
zien dat wij hier te maken
hebben met dezelfde macht,
en wel het pausdom.
Evenals de “kleine horen” stelt
hier “het beest” een godslasterlijke
macht voor (Openb.13:6), die de christenen vervolgt.
Deze macht komt voort uit het heidens Rome
(Openb.13:2) en heerst 1260 jaar (Openb.13:5). Na
deze periode zou haar macht worden ontnomen door
een “dodelijke wonde” (Openb.13:10).
Maar deze “dodelijke wonde” van het pausdom
zou genezen (Openb.13:3). Deze genezing begon in
het jaar 1929 door het Vaticaans verdrag. Toen kreeg
het Vaticaan het grondgebied, ruime geldelijke steun
en alle diplomatieke rechten van een soevereine
staat. Door internationale
diplomatie en geldelijke
macht heeft het Vaticaan
wereldwijd grote macht
en invloed herkregen. De
“dodelijke wonde” geneest.
Eer we stilstaan bij “het
beeld van het beest” en zijn “merkteken” moeten
we stilstaan bij een andere macht die in Openbaring 13
wordt beschreven.

HET TWEEDE BEEST

De profeet “zag een ander beest opkomen uit de
aarde en het had twee horens als die van het Lam”
(Openb.13:11). Terwijl het vorige beest opkwam uit de
“zee” van “natiën en menigten” (Openb.17:15),
kwam dit beest op “uit de aarde”. In plaats van het
omverwerpen van andere volkeren om macht te krijgen,
moest deze natie dus geleidelijk en vredig opkomen.
Ze kon dus niet ontstaan
temidden van de volken
in Europa, maar moest
gezocht worden op het
westelijk halfrond.Slechts
een enkele natie ontstond in
de tijd waarin het pausdom
haar heerschappij verloor in
1798. Dat waren de Verenigde Staten van Amerika!
De horens als van het lam geven de jeugd, onschuld en
zachtaardigheid aan, die terecht de aard van de VS
voorstellen. Burgerlijke en godsdienstvrijheid (de
twee ‘horens’) vormden de grondslag van deze natie.

