
Postbus 71, 8050 AB Hattem         Speciaal Schrijven JAAR 2009''SODOM – LOT EN DE DWAZE MAAGDEN'' ''Laat ons in dit speciaal schrijven eens zien of de wereld het zelfde pad en patroon zal volgen als Sodom dat deed, waarvan Jezus voorzei dat  dat in de laatste dagen zou plaatsvinden. Het zal ons aangaande de huidige en toekomstige gebeurtenissen met betrekking tot ons tijdperk en  de uiteindelijke conclusie ervan, hoe het zal eindigen, een heel goed inzicht geven!'' – ''We weten alreeds dat de immorele condities van onze  dagen vergelijkbaar zijn aan de dagen van Sodom. – Maar er zijn veel meer gezichtspunten om te overwegen.'' – ''We ontdekken dat nadat God  in het begin tot Abraham gesproken had, dat Lot besloot om met hem mee te gaan.'' (Gen. 12:4-5) ''Abraham was een type van het gezalfde  Woord en trouw geloof; Lot was een type van de gelovige, maar was meer afstandelijk; zijn hart was niet gelijk aan die van Abraham ingesteld.  Het was gelijk aan deze laatste dag opwekking, velen kwamen er om in het eerste opzicht de ware Woord bedieningen te volgen, maar er is een afscheiding op komst tussen de Lot type gelovige en de Abraham uitverkorenen gelovige!'' –  ''We weten dit, Lot was voorspoedig, omdat 
Abraham voorspoedig was! Maar Lot had een zwakke punt aangaande het plaatsen van materieel voordeel boven Gods roeping, en 
een verlangen om een wereldse metgezel te huwen, wat klaarblijkelijk in zijn uiteindelijke ondergang heeft meegeholpen. Lot en zijn  
familie waren een klassiek voorbeeld van mensen die geleidelijk  aan in  de verkeerde richting gingen totdat  ze terugvielen;  ze 
openbaren alzo de trieste fout ervan!''''Lot's eerste stap was om de wel bewaterde vlakten van Sodom te verkiezen en zich zodoende, voor materiële gewin, van het ware Woord en  zalving afscheidde.'' (Gen. 13:10-13) – Lees de verzen 8 en 9 ook. – ''Ook weten we dat Sodom een van de eerste steden was die er na de  zondvloed gebouwd werden.'' . . . ''Het tweede ding was, dat hij zijn tent tot aan Sodom opsloeg. Mensen worden afvallig als zij de zalving en het  Woord van God verlaten! Net als Lot sluiten ze zich bij het wereldse systeem aan!'' – ''In Lot's derde stap van terugval, verhuisde hij uiteindelijk  naar Sodom! (Gen. 14:12) In het begin van Lot's terugval had hij nooit de intentie om in Sodom te gaan wonen, alleen om er in de buurt te zijn.  Maar hij was verstrikt geraakt!'' Ik wil graag een uitspraak doen . . . God wil dat we voorspoedig zijn, maar we hoeven niet het Woord van God te verlaten om dat te doen! Abraham was rijker dan enig man in Sodom! (Gen. 13:2) – Ook had hij zoveel rijkdom dat hij de rijkdom van Sodom  weigerde! (Gen. 14:22-24) – ''De vierde stap of fout in Lot's terugval, hij zat in de poort van Sodom. Met het oog op het feit dat hij daar verbleef,  moest hij wel een loopjongen zijn geworden; hij vertelde hen wie er nieuw was ingekomen, of was uitgegaan!'' . . . ''De Schriften onthullen ons 
de welvaart van Sodom . . . Jezus verwees hier in Luk.17:28 naar. Het was het handelscentrum van dat deel van de wereld en het had  
een overvloed aan voedsel!'' – Het zal gelijk de commerciële handel aan het einde van ons tijdperk zijn!  ''Terwijl Sodom aan het kopen, verkopen en bouwen was, waren zij in zijn geheel niet bewust van het catastrofale oordeel dat op hen af kwam!  De kwade en immorele condities waren boven bevattingsvermogen. Klaarblijkelijk deden niet alleen de nachtelijke orgiën van zonde de Lot's  ontstellen, maar was er ook een soort fascinatie die hen gebonden hield! – En kennelijk namen sommige van hun familie ook deel aan de  verdorvenheid ervan. Wellicht kunnen we later sommige dingen waar de mensen niet over weten uitbrengen, maar voor nu, willen we deze  andere onderwerpen onthullen!''   ''Hun grote welvaart en overvloed was hetgene wat het proces van het kwade deed versnellen. Zij waren rijp voor het oordeel! Een catastrofaal  vuur bewoog geleidelijk in de richting van hun gebied. . . . Mogelijk gaf de Heer naast het getuigen van de twee engelen, als aanwijzing voor hun  ondergang, ook tekenen in de hemelen! – Maar zij waren te druk bezig met de zorgen van dit leven – net zoals Jezus heeft gezegd dat dat op het  einde van het tijdperk ook zo zou zijn!'' – Ezech. 16:49-50 somt de zes zonden van Sodom op, en het zal profetisch met het einde van het  
tijdperk vergelijkbaar zijn! – ''Ziet, dit was de ongerechtigheid uwer zuster Sodom. Nummer 1, Zij waren vol van trots. . . wat door een  
atmosfeer van zekerheid en welvaart gecreëerd was. – Nummer 2, Zatheid van brood. Zij hadden aan niets gebrek, en voelden geen  
behoefte aan God! Zij zijn precies gelijk de slechte eindtijd kerk van Openb. 3:17, ''Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geens 
dings gebrek.'' – En Jezus zei, 'Gij zijt ellendig, blind, en naakt!' – Met andere woorden, zoals zuster Sodom!  – Nummer 3, Een overvloed van nutteloosheid was in haar en haar dochters. . . De weelde had meer tijd voor verdorvenheid geproduceerd. Zij hadden kortere werkdagen.  Dit vindt alzo in onze dagen plaats, en het zal bij het eindigen van het tijdperk zelfs nog meer gaan toenemen! – We weten alzo dat deze  nutteloze vrije tijd in onze steden veroorzaakt dat de tieners met criminaliteit, perversie, verdovende middelen en etc.  bezig zijn. – Nummer 4,  Ze hielpen nooddruftigen en armen die werkelijk in nood verkeerden nooit. Zij hadden voor degenen buiten hun stad geen mededogen! U kon niet  in hun stad wonen tenzij  u  aan hun zonden deelnam! – De stad werd op een gelijke wijze bestuurd,  als  de anti-Christ  dat met zijn  merkteken van het beest zal doen! – De mensen zullen niet in staat zijn om ook maar iets te ontvangen tenzij ze het merkteken van zonde  ontvangen! (Openb. 13:13-17) – Nummer 5, Ze waren hoogmoedig . . . compleet aan zichzelf verkocht, dat zij het juiste antwoord hadden en dat  hun weg de juiste was, etc. Ze dachten dat ze boven alles wat Goddelijk of Christelijk was stonden. Maar in reële termen waren zij helemaal misleid! Zij waren arrogant en trots op hun zonden! Satan was vleesgeworden; dit is alzo hetgene wat Zijn val veroorzaakte! – Nummer 6, En deden gruwelijkheid voor Mijn aangezicht; daarom deed Ik ze weg, nadat Ik het gezien had. – Gruwelen, ze hadden hun seksuele afgoden van  plezier;  sommige  dingen  die  daar  gebeurden  waren  zo  weerzinwekkend,  dat  de  meeste  mensen  het  niet  zouden  geloven.  Zij  waren 
overgegeven aan verboden geneugten, orgiën in groepsverband, etc. (Lees Gen. 19:4-10 – Rom. 1:26-27) – En dat is precies hetgene  
wat er in onze dagen gebeurt. En ze lopen zelfs optochten met hun borden in de straten. Een van hun slogans en tijdschriften, van  
aller dingen, is genoemd; PRIDE (trots). – Maar hiernaast waren er vele andere  ondeugden van plezier, etc.''  ''Overeenkomstig de Bijbel cyclussen, kwam Sodom precies 450 jaar na de zondvloed in een vurige holocaust om! – En Jezus zei, dat aan het 
einde van het tijdperk, doormiddel van een atomair oordeel met vuur en zwavel uit de hemel, hetzelfde met de naties zou gebeuren!''  
(Luk. 17:28-30)  "De laatste dagen van Lot waren werkelijk droevig. De laatste beschrijving die we van hem hebben onthult de smet van Sodom. Hij had gedacht dat zijn laatste twee dochters onschuldige maagden waren. (Gen. 19:8) Maar klaarblijkelijk waren zij in alle kunsten  van perversie geschoold. Terwijl hun vader zijn zorgen verdronk, hadden zij affaires met hem! (Gen. 19:33-35) – Vandaag de dag vergeeft God onder de Genade hun type van zonden, en zou hun ook vergeven hebben, maar we hebben geen verslag over hun bekering!'' – "En zij brachten  de stammen van de Moabieten en Ammonieten voort, naties, die vijanden van Israël zijn geworden!'' – ''Moge de gehele Christelijke wereld 
door Lot's voorbeeld gewaarschuwd zijn, en van het Commerciële en Religieuze Babylon vrij en onbesmet blijven!  Want zij zal het beest berijden en gelijk aan Sodom de volledige heerschappij aan de Satan geven!'' (Openb. 17:4-5) In Gods Overvloedige Liefde,Neal  Frisby
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