Jezus Christus is Heer

Deze 70e week is een cruciale periode in Gods plan en de tijd van
de mens op de aarde. In Daniël 9:27 staat “EN HIJ ZAL HET VERBOND BEVESTIGEN (een overeenkomst dat door een bepaalde
groep van machtige onderhandelaars met de Joden gemaakt zal
worden over de stad JERUZALEM [een beker van grimmigheid
in de hand van de naties] EN VREDE.) Deze man van zonde zal
deze overeenkomst bevestigen, dat het verbond van de dood genoemd wordt, Jesaja 28:14-18. Deze kwestie lijkt een Joodse aangelegenheid, maar de hele wereld zal er bij betrokken worden,
omdat God zegt dat het de tijd is dat de wereld GEOORDEELD zal
worden, maar God neemt zijn volk eerst op. Mis deze OPNAME
niet omdat al hetgeen dat overblijft alleen maar OORDEEL is.
Deze man van zonde zal als hij komt een reeds in het geheim gemaakte overeenkomst bevestigen, hij zou al wel in het geheim
daarbij betrokken kunnen zijn, maar als hij in beeld komt, zegt de
BIJBEL dat hij het verbond zal bevestigen. Dit is een zevenjarig
verbond van de dood, omdat hij de JUDAS ISKARIOT kaart van
verraad zal spelen. De mens der zonde zal de Joden verraden en
beweren dat hij hun God is, hun dagelijkse offer doen ophouden
en de gruwel der verwoesting opzetten (Matteüs 24:15, Daniël
9:27). Dit alles zal aan het einde van de heidense tijd beginnen;
de duidelijkste manier om het einde van de christelijke tijd af te
roepen is de OPNAME. Daarna zal alles gericht zijn op de Joden
en de grote stad, die God gekozen heeft JERUZALEM.
De ruiter reed al door de hele kerkgeschiedenis heen maar in
Openbaring 6 wordt het geïntensiveerd doordat de wegvoering,
verandering of opname dan al plaatsgevonden heeft.
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zijn om u te verbergen, behalve dat God onder de achterblijvers
individuen zal helpen. In vers 14 staat, en verleidt degenen, die
op de aarde wonen, door de tekenen, die aan hetzelve toe doen
gegeven zijn in de kracht van het beest. In vers 16 staat; en het
maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen,
en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; En dat niemand mag kopen of
verkopen, dan die dat MERKTEKEN heeft, of den NAAM van het
beest (de anti-Christ), of het GETAL zijns naams. Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want
het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en
zestig (666).
De wereld is heel snel aan het veranderen. In het verleden waren
de namen van de mensen erg belangrijk, maar vandaag de dag
is uw nummer hetgeen dat belangrijk is. Alles wat u vandaag de
dag doet gaat door middel van nummers, barcodes, computers
en elektronica. In bepaalde delen van de wereld zijn er proeven
gedaan met het nummeren van dieren en mensen. Sommige van
deze chips zijn bij mensen met de alzheimer ziekte ingeplant, om
ze in geval ze verdwalen te kunnen traceren. Het ziet er goed en
behulpzaam uit. Ook hebben we tegenwoordig in auto’s volgsystemen. Nu ziet u dat er geen plaats zal zijn om u te verbergen, en zonder het merkteken, de naam en het nummer van het
beest kunt u niet kopen of verkopen; hoe kan u dan eten, bewegen en God vrijuit dienen? Vandaag is het de dag der zaligheid,
verhardt uw hart niet als in de dag van provocatie. Als u Jezus
Christus vandaag niet aanneemt en achtergelaten wordt kunt u
geconfronteerd worden met de kwestie van het aannemen van
HET MERKTEKEN VAN HET BEEST, of voor het aanvaarden van
Jezus gedood worden; LEES OPENBARINGEN 20:4, DIT ZAL UW
OGEN OPENEN AANGAANDE WAT KOMEN GAAT.
Indien u achtergelaten bent, NEEM DAN ALSTUBLIEFT NIET
HET MERKTEKEN, HET NUMMER OF DE NAAM VAN DE ANTICHRIST, HET BEEST AAN. Als u het merkteken aan zult nemen
zult u voor eeuwig afgescheiden worden van God, alle zonen
van God en de beloften van God. Uw naam zal niet in HET BOEK
DES LEVENS staan en u zult in DEN POEL DES VUURS eindigen.
AANVAARD JEZUS CHRISTUS VANDAAG NOG OM OPGENOMEN TE WORDEN, OM HEM IN DE LUCHT TE ONTMOETEN,
MAAR ALS U ACHTER GEBLEVEN BENT DOE DAN WAT U KUNT,
GEEF UZELF OVER OM GEDOOD TE WORDEN, MAAR NEEM
DE NAAM VAN HET BEEST, ZIJN NUMMER OF ZIJN MERKTEKEN NIET AAN. ALS U DAT WEL ZAL DOEN ZULT U VERLOREN
GAAN; NEEM HET MERKTEKEN NIET AAN.
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Deze preek betreft de opname en de mensen die
Achtergelaten zouden kunnen worden.
[Openbaringen 13:15-18] en hetzelve werd macht gegeven om
het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van
het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van
het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. 16.)
En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en
armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun
rechterhand of aan hun voorhoofden; 17.) En dat niemand mag
kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam
van het beest, of het getal zijns Naams. 18.) Hier is de wijsheid:
die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is
een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.
Openbaringen 13:15-18 is een jacht openende schriftgedeelte op
degenen die het niet gelukt is om vrede met God te sluiten, terwijl
men er vandaag de dag voor opgeroepen wordt. De eeuwigheid
zonder Jezus Christus is de tweede dood en het aanvaarden van
het merkteken nadat men is achtergelaten is de zekerste en kortste weg naar de poel des vuurs. Openbaringen 13:16 zegt: “en
het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en
armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan
hun rechterhand of aan hun voorhoofden;”
In het huis Mijns vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou ik
het u gezegd hebben zei Jezus de Christus, Johannes 14:2-3. Ik ga
heen om u plaats te bereiden ---- en Ik zal wederkomen en zal
U tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben. U kunt
het vertrouwen in de woorden van Jezus Christus zien. Hij kende
de vader, wist dat Hij vele woningen had, dat hij een plaats kon
bereiden voor degenen die in Hem geloven en dat Hij terug zou
komen om hen samen met Hem mee naar huis te nemen. Dat is
vertrouwen.
Om in Jezus Christus te geloven zult u opnieuw geboren moeten
worden zoals dat in Johannes 3:7 staat; verwonder u niet, dat Ik
u gezegd heb: gijlieden moet wederom geboren worden. Jezus
zei dit tegen Nicodemus, een farizeeër, een leraar van de joden.
Hij begreep niet hoe iemand wederom geboren kon worden; was
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Te midden van al deze oordelen zal de mens der zonde en zijn valse profeet er alles aan doen om de wereld onder hun controle te
houden. Lees Openbaring 13:1-18 en u zult zien hoe de mens der
zonde de wereld zal beheersen. U zal op die tijd niet kunnen kopen of verkopen; u zal zonder HET MERKTEKEN VAN HET BEEST
niet kunnen werken of vrij kunnen bewegen. Er zal geen plaats
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De valse vrede zal heersen, honger zal de aarde aangrijpen, oorlogen zullen woeden, de dood en de hel zullen volgen. En toen
hij het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen, die gedood waren om het Woord Gods, en om de
getuigenis, die zij hadden. En toen hij het zesde zegel geopend
had --- Openbaringen 6:15-17 “En de koningen der aarde, en de
groten, en de rijken, en de oversten over duizend, en de machtigen, en alle dienstknechten, en alle vrijen, verborgen zichzelven
in de spelonken, en in de steenrotsen der bergen; En zeiden tot
de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons, en verbergt ons van
het aangezicht Desgenen, Die op den troon zit, en van den toorn
des Lams. Want de grote dag Zijns toorns is gekomen, en wie kan
bestaan?
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het voor een oud mens mogelijk om andermaal in zijner moeders
buik in te gaan, en geboren te worden? Johannes 3:4. Hij was natuurlijk in zijn onderwijs, maar Jezus is geestelijk en praat over
dingen die de natuurlijke mens niet kan begrijpen. Elk persoon
met een oprecht geloof in Jezus Christus is er van verzekerd dat
dit huidige leven voorbij zal gaan en er een andere zal komen dat
het eeuwige leven genoemd wordt. Dit leven is alleen in één bron
te vinden, want het is een rivier, het stroomt en u kunt de kracht
er van ervaren. Het stroomt vanuit de berg, het bewatert de vallei, het zuivert, als u ervan zult drinken zal u nooit meer dorst
krijgen; het stroomt vanuit de eeuwige rots, en die rots is Jezus
Christus. Na de opname (ook wel; verandering of wegvoering genoemd) zal er geen verdriet, pijn, dood, armoede en ziekte meer
zijn die allemaal kenmerken van deze wereld zijn.
De opname brengt ons naar onze erfenis. Maar we missen
onze erfenis als Galaten 5:19-21 een herhaaldelijk onderdeel
van ons leven zal blijken te zijn; want deze dingen beletten ons
het koninkrijk van god te erven.
Galaten 5:19-21; de werken des vleses nu zijn openbaar; welke
zijn overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, 20.) Afgoderij,
venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn,
gekijf, tweedracht, ketterijen, 21.) Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg,
gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het
koninkrijk Gods niet zullen beerven.
Dit huidige leven zit vol met beloften van politici, goeroes, motiverende sprekers (zeer overvloedig in de VS, zelfs in christelijke
kringen), en verschillende soorten helden en idolen. Ze maken
beloftes die de test en tijd niet zullen kunnen doorstaan. Velen
zijn bedriegers. Het beste is alleen maar te vinden in Jezus
Christus.
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name deel zal nemen zal u met Jezus Christus zijn en niet meer
veroordeeld zijn om u zich daar zorgen over te moeten maken.
Als u levenslang of voor een lange tijd in de gevangenis zit, wil
ik u er van verzekeren dat dat niet het ergste is wat u kan overkomen. Het ergste is een leven dat Jezus Christus niet als heer
en verlosser heeft. Ongeacht de misdaad of zonde die u op deze
aarde begaan heeft, als u Jezus Christus als uw Heer en Verlosser
kunt aannemen, uw zonden tot Hem belijdt, zal Hij u vergeven.
Vraag Hem om u van al uw zonden met zijn bloed schoon te
wassen en vraag Hem om in uw leven te komen en over u te
heersen. Begin met het lezen en geloven van Zijn woord en beloften. Als u deze eenvoudige stap zet zult u wederom geboren
worden en in de familie van God hartelijk welkom zijn. U had de
moed om verschrikkelijke misdaden te plegen, maar u hebt niet
de kinderlijke moed en het geloof om berouw te hebben en te
zeggen; Jezus Christus, weest mij genadig. Praat gewoon met
Jezus en zie zelf wat Hij voor u zal doen. Er is een plaats die beter is dan de wereld waar we nu zijn, en alleen de komst van Jezus Christus op het geheime tijdstip van de opname kan u daar
brengen; dat overigens deel uitmaakt van de eerste opstanding,
openbaring 20:5. Op deze manier zullen degenen die in de gevangenis zitten en hun familieleden elkaar in het koninkrijk van God
terugzien, als beiden zich bekeren, de Here liefhebben en de opname verwachten.
Dit is hoop en het zal niemand beschaamd doen staan Romeinen
5:5. Begin voor deze reünie plannen te maken, mis het niet, het
andere alternatief zou de poel des vuurs kunnen zijn, Openbaring
20:15.
[Romeinen 5:5] en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods
in onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, die ons is
gegeven.
Indien u in de gevangenis zit en door u te bekeren Jezus Christus
als uw Heer en Verlosser, de zuivering door Zijn bloed, en het ontvangen van zijn Heilige Geest aanneemt, bent u beter en vrijer
dan elke heerser of president die Jezus Christus niet heeft; en
bent u op weg naar de grote uitnodiging in de lucht op de tijd van
de opname.
[I Thessalonicenzen 4:13-18] doch, broeders, ik wil niet, dat gij
onwetende zijt van degenen, die ontslapen zijn, opdat gij niet
bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben. 14.)
Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan,
alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder
brengen met Hem. 15.) Want dat zeggen wij u door het woord des
Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des
Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn. 16.)
Want de Here zelf zal met een geroep, met de stem des archanEvangelisatie boodschap
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gels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in
Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; 17.) Daarna wij, die
levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen
worden in de wolken, den Here tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Here wezen. 18.) Zo dan, vertroost elkander
met deze woorden.
Na de opname (I Thessalonicenzen 4:13-18), wanneer we Jezus
Christus in de lucht ontmoeten, zullen de gebeurtenissen op
aarde verslechteren. Blijf hier voor geen enkele reden achter,
want er zal na de opname een andere wereld ontstaan. U zult
wetteloosheid in vol ornaat zien. Hij zal de wereld een lesje leren.
Hij wordt genoemd de mens der zonde (II Thessalonicenzen 2:3),
de zoon des verderfs. Wie wil er nu in de handen van zo’n persoon
terecht komen zou u kunnen zeggen, maar de realiteit is dat we
dat allemaal door de zonde waren, totdat Jezus Christus kwam
om ons daarvan te bevrijden “als we in zijn woord geloven.”
[II Thessalonicenzen 2:3] dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en
dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs;
Tijdens het bewind van deze meedogenloze leider zegt Mattheus
24:21: “want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet
is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn
zal.”
Deze mens der zonde zal de controle krijgen en zichzelf in een
stadium god gaan noemen en een ieder verplichten om hem te
aanbidden. Dit scenario komt eraan, als u niet in de opname mee
zult gaan zult u oog in oog met deze situatie komen te staan.
Er is vandaag de dag nog geen vergelijkbaar lijden op de aarde.
Mensen denken vaak dat het niet erger kan als ze ziek zijn, honger, geen baan, slechte huwelijken of moeilijke kinderen hebben.
Lees de bijbel en ontdek wat er gaat komen en zie zelf dat hetgeen wat u nu doormaakt kinderspel is.
Laten wij door de volgende Schriftgedeeltes heen gaan, Daniël
9:24-27 spreekt over zeventig weken die zijn bestemd over uw
volk (de Joden), en over uw heilige stad (Jeruzalem), om de overtreding te sluiten, (de Satan zal zijn tijd van verdorvenheid hebben wanneer hij de wereld het merkteken zal opdringen), en om
de ongerechtigheid te verzoenen (HET KRUIS), en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om het gezicht, en den profetie te verzegelen, en om de heiligheid der heiligheden te zalven
(DE TIJD VAN HET MILLENIUM). Dit bestaat uit een heleboel in
het plan van God dat te maken heeft met Israël als een natie van
Joodse mensen, de komst van Jezus Christus om aan het KRUIS
te sterven, dit gebeurde in de negenenzestigste van de zeventig
weken die aan de profeet Daniël geopenbaard waren. Er is één
week overgebleven dat Daniëls 70ste week genoemd wordt.
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U zou zich terecht of onterecht in de gevangenis kunnen bevinden, u zou levenslang of voor een paar jaar in de gevangenis
kunnen zijn; Jezus Christus is dezelfde. Als u een familielid in de
gevangenis hebt, is er één best ding dat u voor hen en voor uzelf
kunt doen. Als ze er levenslang in zitten of in afwachting zijn op
de doodstraf: bereid hun en uzelf dan voor op een situatie waar
u beiden elkaar weer in vrijheid zal kunnen ontmoeten. Ze zouden kunnen worden vrijgelaten door nieuwe DNA bevindingen en
etc., Maar hoe dan ook zal er een wonder voor nodig zijn om dat
te laten gebeuren. Wonderen komen niet vanuit sterfelijke bronnen, maar vanuit de onsterfelijke, en alleen God is onsterfelijk.
Wonderen zijn nu op deze aarde nodig, maar als u aan de op-
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Er is in deze tegenwoordige wereld een kans om ons lot en erfenis te veranderen door voor de opname aan dezelfde kant
met de Here te gaan staan.
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