WE ZOUDEN IN DIT CAPSTONE SCRIPT VAN OPENBARING graag
een belangrijk profetisch gezichtspunt met betrekking tot de Joodse Tempel in aanmerking willen nemen! Zal het gebouwd worden? Zijn de Joden
nu al geen plannen aan het maken? Door de geschiedenis heen leek er een
controverse te zijn of het zou worden gebouwd of niet! — “Een verslag vanuit Israël beweert dat ze de stenen al verzameld hebben, een nieuwsbericht
meldt dat ze in dezelfde witte kleur zijn als die in de Tempel van Salomo
gebruikt werden of in andere tijden toen de Tempel gebouwd werd! Er werd
opgemerkt dat tijdens de heerschappij van Herodes, toen Jezus de eerste
keer kwam, wit steen gebruikt werd — Ze rapporteren dat de basis is gelegd en de nieuwe synagoge vorm begint te krijgen. Sommigen rapporteren
zelfs uit betrouwbare bronnen dat het binnen twee jaar of eerder voltooid
zal worden! Als deze verslagen waar zijn, en dat lijkt er zeker op, en als dit
de Tempel is, dan is het een van de grootste tekenen ter voorbereiding dat
in onze tijd tot de uitverkoren heidenen gegeven is! — Want spoedig zal het
beest een verbond met de Joden sluiten! Meer hierover in een moment!”
— “De Joden proberen een vredesakkoord met de omringende landen te
sluiten, zodat ze deze tempel kunnen afmaken, en zullen het waarschijnlijk
niet voltooien totdat een dergelijke overeenkomst gemaakt is!”
“DE TOEKOMST — DESONDANKS ZULLEN ZE BINNENKORT OP
EEN DAG DE TEMPEL VOLTOOIEN — De Schriften lijken dit duidelijk
aan te geven!” — “Laten we nu een definitief woord vanuit de Bijbel nemen,
Openb. 11:1-3. Herinner dat dit hoofdstuk 11 profetisch is; toekomst!” Vers
1, “onthult dat Johannes een meetroede kreeg om de tempel van God en het
altaar op te meten, en degenen die aan het eind van het tijdperk aanbidden!
De roede was vermoedelijk in de vorm van een staf!” — Vers 2, “er werd
hem gezegd om het meten van het voorhof, dat van buiten den tempel is uit
te laten; om het weg te laten, want het was aan de Heidense landen gegeven
om drie en een half jaar lang te vertreden!” — Het lijkt dat er hier twee tijdperioden worden gegeven! De eerste tijdsperiode in vers 2 is het eerste deel
van het verbond in Daniëls 70ste week, wanneer de Joden hun aanbidding
in de Verdrukkingstempel startten! Ze herstellen hun offerande en aanbidding!” — “En vers 3 verwijst naar de laatste helft van de week (zevenjarige
periode) de anti-Christ verbreekt zijn verbond, onderbreekt het en verbiedt
aanbidding in de Tempel!” — “Hij zal zichzelf als de valse messias zijnde
in de Tempel oprichten! De bruid vertrekt ergens hiervoor! Ook komen de
getuigen volgens vers 3 precies op die tijd tegen hem op!”
LAAT ONS VERVOLGENS VOORDAT WE HET JOODSE VERBOND
uitleggen, beschrijven wat Jezus in Mark. 13:14 zei: “Wanneer gij dan zult
zien den gruwel der verwoesting, waarvan door den profeet Daniel gesproken is, staande waar het niet behoort, (die het leest, die merke daarop!) —
Daarna geeft het een waarschuwing om te vluchten, omdat het verschrikkelijke gedeelte van de Grote Verdrukking begonnen was!” — “Het is op
deze tijd dat het merkteken van het beest begint! Merk dit woord op dat
Jezus gebruikt, gruwel! Een zorgvuldig onderzoek in de Schriftgedeelten
van het Oude Testament laat zien dat dit woord keer op keer in verband met
afgoderij gebruikt wordt! Het blijkt dat wanneer de anti-Christ zijn verbond
verbreekt, hij het beeld van het beest tevoorschijn zal brengen en het in de
Tempel zal oprichten.” (Openb. 13:14-15). — “De verschijning van de valse
Christus met zijn beeld zou de gruwel der verwoesting zijn die op de Heilige
plaats tevoorschijn komt! Jezus zei: laat al degenen die het lezen het begrijpen!” — “Nu betreft dit beeld ook al de aanbidding van de valse religies die
de aanbiddingstijl van het beest aannamen, (Openb. 17:5) maar we hebben
geen tijd om daar verder op in te gaan als we bij het Joodse onderwerp gedeelte willen blijven!”
“NU AANGAANDE HET VERBOND EN DANIEL’S 70E WEEK (ZEVEN
JAREN)” — “We hebben deze informatie. Dan. 9:27, waar hij het verbond
maakt en het verbond verbreekt waardoor hij de verspreiding van gruwelen
veroorzaakt; hij zal het teneerslaan!” — In Jes. 28:15-18, wordt hetzelfde verbond onthuld! — Jes. 28:15, “noemt het een verbond met de dood en de hel,
waarin zij leugens tot hun toevlucht maakten en dat ze zich onder de valsheid
verborgen hadden!” En in vers 18, “En ulieder verbond met den dood zal te
niet worden, en uw verdrag met de hel zal niet staande blijven; wanneer de
overvloeiende gesel doortrekken zal, dan zult gijlieden van denzelven vertreden worden!” — Dan. 9, vers 26, “hetgeen de laatste zeven jaren openbaart,

vertelt over de vorst die komen zal; waar de Anti-Christ mee bedoeld wordt,
die dit verbond met de Joden maakt! De meesten geloven dat dit een Romeinse vorst zal zijn of vanuit het Romeinse grondgebied zal opkomen!”
“JEZUS VERWEES IN JOH. 5:43 NAAR DEZE PRINS, Ik ben gekomen
in den Naam Mijns Vaders, en gij neemt Mij niet aan; zo een ander (Prins —
de antichrist) komt in zijn eigen naam, dien zult gij aannemen!” — “Velen
zullen deze man als de echte messias aannemen, maar anderen zullen hem
afwijzen! En dan begint er een verschrikkelijke vervolging op de aarde!”
— “In II Thess. 2:4, 9-12, geeft Paulus een bijna fotografische beschrijving
van deze zoon des verderfs, de zeer wetteloze zoon der hel! “Vers 4, lijkt
het op deze wijze te zeggen; “Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat
God genaamd, of als God geëerd wordt, (en hij werkelijk) in den tempel
Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is!” — Ook
“ziet Dan. 11:36-38 deze koning der ondergang, met een krachtige grip op
rijkdom, zichzelf boven allen verhogen! Hij zal over al het goud, hulpbronnen en land de controle hebben! Hij zal gelijk het ‘gouden hoofd’ van het
vroegere Babylon zijn.” (lees Dan. 2:32 — Dan. 3:1) — “Er is in Ezech.
28:2-4 nog een beschrijving van deze opschepperige tovenaar gegeven. Het
is de exacte omschrijving die Paulus in II Thess. 2:4 gaf!” — “Nu spreekt
een deel van dit hoofdstuk over een voormalige koning en ook over de satan,
maar een snelle oogopslag door de kracht van de Heilige Geest openbaart
dat het nog veel verder dan dit gaat!” Lees ook de verzen 12-15. — “De verzen 16 en 18 laten zien dat hij de tempel werkelijk met geweld en handelswaar vervuilde! Het laatste deel van vers 18 onthult dat Hij werkelijk met
vernietiging binnen in hem gemaakt is!” — “Deze verzen zijn aan de satan
en ook aan de kwade genius; de menselijke heerser geadresseerd, die zichzelf de eer toe-eigent hetwelk uitsluitend aan God toekomt! Hij schrijft goddelijke rechten aan zichzelf toe en wordt als een voorafschaduwing van het
beest aan het einde van het tijdperk gezien!” — Dan 7:8, 20. Vers 21, “onthult dat als hij zich in de tempel stelt, oorlog met de Verdrukkingsheiligen
maakt! “Openb. 13:17-20 — “De oorspronkelijke Bijbelse taal noemt hem,
de wrede verwoester, die zijn verrichtingen tussen de zeeën en de glorieuze
Heilige Berg (nabij Jeruzalem) plant en tot zijn einde komt!” (Dan. 11:45).
“VOORDAT WE ZULLEN EINDIGEN, VERSCHILLENDE MENSEN
HEBBEN ZICH AFGEVRAAGD zal er echt een afgodsbeeld van dit sinistere figuur zijn?” — Sommige Bijbel-interpreteerders zeggen dat het
volgende in de oorspronkelijke Griekse weergave van Openb. 13:14 geopenbaard wordt — “Door de magische tekenen (wonderen) die hem in
de aanwezigheid van het (eerste) beest toegestaan zijn om te verrichten,
bedriegt hij degenen die de aarde bewonen, gebiedende hen een standbeeld
(een beeld) op te richten, in de gelijkenis van het beest, die door het (kleine)
zwaard verwond was en nog leefde! (Of een klein wapen dat in staat is ten
dode te verwonden!) Het gaat verder met te zeggen dat hij het standbeeld
de levensadem schonk, die werkelijk kon praten, en dat degenen die niet
neerbogen gedood werden!” — “Lees over een type hiervan in Dan. 3:1,
5-6 — (“We zullen het onderscheiden hiervan aan de lezer overlaten. Is het
werkelijk mogelijk dat dit alles ergens temidden van de jaren 1980 en 88
zal plaatsvinden?”) — “Samen met de bewijzen en profetische tekenen lijkt
het er op dat het ergens tijdens de genoemde tijd zou kunnen plaatsvinden!
Een ding lijkt zeker dat, indien alles op die tijd niet voleindigd zal zijn, het
temidden van een enorme katastrofische omverwerping zal worden! Natuurlijk zou het zelfs eerder kunnen gebeuren. Laten we dus allemaal waken en
bidden!” — “Herinner dat de uitverkoren gemeente voor het laatste gedeelte
van de Grote Verdrukking heen gaat!”
“HIER VOLGT EEN BEETJE SUBSTANTIEEL OF DEFINITIEF BEWIJS aangaande hetgeen Jezus over deze laatste generatie zei!” Matth.
24:32-34, “Hij sprak over het uitlopen van de Vijgenboom (Israël) dat dezelfde generatie die dit uitlopen zal aanschouwen, het uiteindelijke einde
zal zien! Israël begon ongeveer in 1946 uit te lopen en werd in mei 1948
een natie. De meesten geloven dat een Bijbelse generatie ongeveer 40 jaar
is! Dus zou de tijd (het tijdperk) overeenkomstig aan de woorden van Jezus
omstreeks 1986-1988 moeten beginnen te eindigen” — “Wij zijn in de laatste generatie! En Jezus zei dat die generatie zou worden ingekort!” (vers 22)
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