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DE VALSE TEMPEL VAN DE ANTI-CHRIST
''We naderen het moment waarop er op de aarde plotselinge veranderingen zullen beginnen plaats te vinden. De wereldgebeurtenissen
plaveien de weg voor de man van zonde zodat hij kan verschijnen en vervolgens geopenbaard kan worden, terwijl hij als de valse messias
zijnde zijn schaduw van het kwaad in Gods Tempel neerwerpt! Laten we het Schriftuurlijke ontwerp en patroon volgen om dit te bewijzen!''
Openb. 11:2, ''openbaart de meting van Gods Tempel en het openbaart dat de mensen van de anti-Christ Gods Woord en wetten 42 maanden
lang zullen vertreden! Vers 7 openbaart de geest van het beest, die de valse christus binnengaat! Paulus scherpe geestelijke oog viel op deze
sinistere figuur en meester misleider die in de Tempel welke voor Gods usurperende godheid gebouwd was zat!'' (2 Thess. 2:4) ''Paulus
waarschuwde dat er voor deze gebeurtenissen eerst nog verschillende andere dingen zouden plaatsvinden. Eerst zou er een grote rebellie en
een afvalligheid van God zijn! We zien dit zelfs nu reeds gebeuren! De Schriften leggen het op deze manier uit. ''Er zal een rebellerende man
komen, de zeerste zoon van de hel, hij zal elke god die er is tarten, en elk ander voorwerp van aanbidding en verering neerhalen! Hij
zal opkomen en als een god in den tempel Gods zitten, en beweren dat hij zelf god is!'' Openb. 13:5-6 openbaart dat, ''hij zijn mond
opende tot lastering tegen God en Zijn kinderen!'' II Thess. 2:6-8 openbaart, ''dat het eerste gedeelte van zijn verschijning verborgen is, dan
openbaart het dat in het midden van zijn 7-jarige periode de Heilige Geest uit de weg genomen wordt en de uitverkoren kinderen opgenomen
worden, en dan openbaart deze goddeloze zijn beest vorm! Dan verandert op dat moment zijn karakter en betreedt de satanische geest vanuit
de put hem (Openb. 17:11), en hij raast in zijn waanzin als een instrument van de Satan, vol zijnde van satanische kracht – met een vreemde
demonstratie! En hij zal al degenen die aan de waarheid voorbij gegaan waren compleet misleiden!'' – Ezech. 28:2-6 openbaart, ''zijn rijkdom
en hoe hij er meer van verkregen heeft! Dit is een samengestelde profetie voor die dag toen, maar het reikt tot in een andere dimensie en
omvang voor in onze dag! Het vermeld dat er voor hem geen geheim verborgen is! Het openbaart dat hij met wijsheid, wijzer dan Daniel een
massa aan schatten vergaarde.'' ''De verzen 4-5 openbaren hoe hij zijn rijkdom deed toenemen!''
We zullen dit van de originele Hebreeuwse vertalingen overnemen, hetgeen ons een goed inzicht geeft. En er staat, ''U hebt uzelf door uw
wetenschappen en uw kennis krachtig gemaakt, en uzelf verrijkt met schatten van goud en zilver. U hebt met uw vele wetenschappen
gehandeld, en uw hart is met uw kracht gestegen!'' ''Dit onthult de computers en elektronische hulpmiddelen welke in zijn kolossale
wereldhandel gebruikt worden! Hij opereerde vanuit zijn heiligdommen (vers 18)!'' – ''De volgende verzen onthullen de Satan die in hem was,
de gevallen overdekkende cherub, vers 14. Het openbaart dat hij te midden van Gods vurige stenen wandelde (stralende juwelen) – Vers 16
onthult dat hij een echte demonische handelaar was!'' De verzen 18-19 openbaren ''zijn uiterste ondergang tot as!'' Zach. 5:7-11 openbaart,
''dat deze man van zonde klaarblijkelijk ook een omvangrijke onderneming van rijkdom naar het land Sinear verplaatst, hetwelk het oude
Babylon is, als een van zijn grote handels centra; dit is in de buurt van Eden waar Satan de afgodsbeeld aanbidding begon en starte!'' Dan.
11:45 onthult het laatste beeld van deze valse anti-Christ god, waar hij in zijn paleis in de buurt van Jeruzalem actief is, ''toch zal hij
zonder dat iemand hem helpt aan zijn einde komen!'' ''Als hij binnenkort verschijnt zal Hij beslist een religieus figuur zijn!'' De
verzen 38-43, ''bevestigen dat zijn kluizen letterlijk van de schatten der aarde overliepen!''

DE WARE TEMPEL VAN GODS UITVERKORENEN – DE CAPSTONE
''Maar voordat het bovengenoemde plaatsvindt zal God alzo een Heiden Tempel hebben dat vol van Zijn kracht en de super manifestaties van
Jezus is, die al het gene er tevoren gezien is zal overschaduwen, terwijl de zonen van de levende God hun positie met Hem innemen, en Hij zal
vurige stenen ter voorbereiding op de opname rondom hen plaatsen! De Tempel die Ezechiël zag is een type aangaande hoe God met ons
aan het einde zal werken! (Ezech. 10:3-4, 18-19) Zijn heiligdom zal vol van glorieuze manifestaties en kracht zijn!''
''Alzo zal de Heer voordat Hij al de naties schudden zal een andere type van hetgeen komen zal onthullen! (Hag. 2:6-10) En het zegt, dat de
heerlijkheid van dit laatste huis geweldig zal zijn! Dit is een dubbele profetie voor toen, en zal in onze dagen voltooid worden!'' Zach. 4:9 is alzo
een dubbele profetie, een voor het verleden en voor in onze dag! Merk op dat vers 7 het voortbrengen van de ''Hoofdsteen'' openbaart, wat
alleen in onze uiterste dagen heeft kunnen plaatsvinden! De originele Hebreeuwse vertaling zegt letterlijk, Hij zal de ''Capstone'' voortbrengen.
De Hoofdsteen is altijd aan de bruid geassocieerd, omdat de Hebreeën het bij Christus eerste komst verwierpen!'' Zach. 3:9 onthult
''de steen met 7 ogen, welke aan de 7 lampen van vuur gelijk is! (Openb. 4:5)'' – ''Alzo zien we achter de Tempel berg Gods hoofd en mond
welke letterlijk in dit Schriftgedeelte aan de boodschapper van het laatste Gemeente Tijdperk zal passen, Openb. 3:16 waar het zegt, dat Hij hen
uit Zijn mond zal spuwen! Alleen de uitverkorenen zullen tot in de Hoofdsteen bediening van de levende God geroepen worden! De 7
Donderslagen zullen alle dingen die God beloofd heeft voortbrengen en bewijzen!'' Hab. 2:20, ''Maar de Heere is in Zijn Heilige Tempel:
zwijg voor Zijn aangezicht, gij ganse aarde!'' – ''David zag in Ps. 61:2-4, het prachtige visioen van de eindtijd Tempel!''
''En nu eindigende met Mal. 3:1-3, openbaart het de eerste komst van Christus als de boodschapper, maar het openbaart alzo dat Hij aan het
einde wederom in een boodschapper zal komen!'' ''Hier is een goede vertaling vanuit het Grieks genomen, ''En dan zal degene waar u naar
uitkijkt plotseling tot Zijn Tempel komen – de Boodschapper van Gods beloftes, om u een grote vreugde te brengen! Ja, hij komt
zeker, ''zegt de Heere der Heerscharen.'' Maar wie kan er leven wanneer Hij verschijnt? Wie kan Zijn komst verdragen? Want Hij is als
een laaiend vuur, hetwelk edelmetalen verfijnd, en Hij kan de vuilste kledingstukken zuiveren! Zoals een zilver raffinadeur zal hij
zitten en nauwlettend toezien, terwijl de onzuiverheden weg worden gebrand! Hij zal de Levieten zuiveren, de dienaren van God,
raffinerende hen gelijk zilver en goud, zodat zij hun werk voor God met een puur hart doen zullen!'' – "Amen!
De Heere Jezus zal Zijn uitverkorenen in het levend vuur van de Heilige Geest zuiveren! Machtige en wonderbaarlijke dingen zijn er vlak voor
de boeg voor Zijn kinderen!''
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