HET TIJDPERK VAN TATOEAGES
PREEK 054 | 2015 – www.nealfrisby.nl
(Meer weten? tel. +31 (0)6-44752537)

Het tijdperk is werkelijk aan het eindigen en het woord van God heeft een manier om het te vervullen; soms brengen
we het woord van God onbewust in vervulling. Tatoeages zijn nu over de hele wereld; ze komen in verschillende
ontwerpen, kleuren, fascinatie en lichaamsdelen. Jong en oud voelen zich er tot aangetrokken, maar de explosie
kwam in het midden van de jaren 90 tot en met nu. Tatoeages zijn artistieke ontwerpen, sommige zijn permanent en
andere zijn tijdelijk. Ze zijn bedoeld tot uitingen van liefde, toewijding, betrokkenheid, solidariteit en nog veel meer.
Tatoeages bestaan al zo lang, zelfs al voor de dagen van de profeet Mozes. God had een mening over tatoeages zelfs
in die tijd, en hij is niet veranderd; "Want hij is volgens Hebreeën 13:8 gisteren en heden dezelfde en in der
eeuwigheid." Ongeacht de reden, intentie of impressie trokken tatoeages Gods aandacht, en God had een definitieve
mening.
Tattoos brengen sommigen vreugde en tevredenheid. Sommigen
gebruiken het als een uitdrukking van macht (om aan te geven tot een
bende te behoren, een hiërarchie in de bende, of iemand vermoord te
hebben etc.) U zou zich kunnen afvragen wat zo'n vreugde en macht
voorstelt? Het is zeker demonisch. Voor sommigen is het een uiting
van liefde, ze tatoeëren een naam of een tekst dat ze van iemand
houden. Sommige tatoeages identificeren bepaalde sekten of geheime
genootschappen waar mensen bij aangesloten zijn. Voor sommigen is
het een teken van trouw aan een persoon of macht of zelfs aan
verschillende goden en helaas denken sommigen dat ze het doen om
God te behagen.
Tattoos leiden tot veel droefheid dat niet direct bekend is, omdat niemand de dag van morgen kent; behalve Degene,
die u gemaakt heeft en u zou achter Zijn mening over tatoeages moeten komen. Heeft u echt over tatoeages gebeden
voordat u ze nam, en wat was Zijn antwoord aan u? Stel u de volgende ellende voor die de mensen teisteren:
a. Er gaat pijn gepaard met het merken of tatoeëren.
b. Het kost geld, zowel voor het zetten als om het te wijzigen of te verwijderen.
c. Een deel van de boodschappen of betekenissen er van brengen conflicten, vijandschap en bedreigingen.
d. Verwijdering kan lelijke plekken of vervormingen aan uw lichaam veroorzaken.
e. Degenen die verliefd waren zouden niet meer verliefd kunnen zijn en de tatoeages worden dan een probleem; wie
zou een persoon willen trouwen met de naam van een andere persoon er op getatoeëerd of als begunstigde van een
wederhelft met een verminkt lichaam door het proberen te verwijderen van een tatoeage die niet meer actueel is.
f. Mensen raken besmet door vuile naalden en eindigen met hepatitis of hiv.
g. De belangrijkste ellende is het verzet tegen de geest van God hierover. Het is nodig om eerst te bidden en een
antwoord van de Heere te krijgen voordat u een tatoeage op uzelf laat maken. Vergeet niet dat als u inderdaad een
Christen bent, u alles aan God in gebed moet aandragen, met inbegrip van het nemen van een tatoeage. Heeft u er
echt over gebeden en wat was het definitieve antwoord?
Wordt alstublieft niet misleidt door het woord christelijke tattoo, het is een leugen. De Schrift kan niet verbroken
worden, het woord van God is over dit punt duidelijk, kom er gewoon achter wat het woord er over zegt. Ik weet dat
er vandaag de dag veel predikers zijn die tatoeages hebben, maar zij zijn niet het woord van God, en hun handelingen
kunnen de Schriften niet veranderen. Sommige tattoo artiesten zijn erin geslaagd om kerken binnen te komen, en
beweren christelijke tatoeages te maken die geen van de oude profeten of apostelen bij zichzelf lieten zetten; of
houden wij vandaag de dag meer van God dan hun of hebben we nu betere openbaringen over tatoeages dan zij
hadden. Als bij het houden van de Heere ook het zetten van tatoeages hoort, zou Paulus het gedaan kunnen hebben.
Jezus zelf zou een hemelse tattoo hebben kunnen laten zetten om te laten zien hoeveel hij van de Vader hield, maar hij
deed dat niet. Liefde is naar het woord van God te luisteren en het te bewaren. Herinner dat de Jehovah in het Oude
Testament de Jezus Christus in het Nieuwe Testament is. Hun woorden zijn hetzelfde omdat het een en dezelfde
persoon is. Er zijn geen drie goden. Hoor O! Israël de Here, uw God is één. God kan in verschillende vormen en op
verschillende plaatsen tegelijk verschijnen (alomtegenwoordig), de duivel kan dat niet.
Gehoorzaam zijn is beter dan te offeren, volgens het woord van de Heere, door Samuel de profeet. De Heere maakte
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Zijn gedachten en zijn wil bekend aangaande het doen van dingen aan de buitenzijde van ons lichaam; in Leviticus
19:28 zegt de bijbel, "Gij zult om een dood lichaam geen snijding in uw vlees maken, noch schrift van een ingedrukt
teken in u maken; Ik ben de HEERE!" Dit is de reden waarom het belangrijk is om met de Heer in gebed te praten en
een duidelijk antwoord te krijgen voordat u een tatoeage op uw lichaam laat zetten.
a.) De Heer ontmoedigt elke soort markeringen aan het lichaam
b.) Het woord van God zegt om geen snijding in uw vlees te maken voor de
doden, ongeacht de persoon; als u het toch doet, betekent dit dat uw
tatoeage voor de doden belangrijker voor u is dan het woord van God.
Beoordeel het zelf.
c.) God zegt botweg, om geen afbeeldingen of tatoeages op uw lichaam aan
te brengen. Is er een woordje hier die u niet kunt begrijpen of bent u
ignorant of opstandig, wat als de zonde der toverij gelijk is en koppigheid
als ongerechtigheid en afgoderij.
d.) Als u eerder al in Jezus Christus geloofde maar werd misleid om een
tatoeage te zetten kunt u zich bekeren en het weg laten halen.
e.) Wat u niet wilt doen is anderen aanzetten tot dingen die in strijd zijn met
de geest van God en die zo duidelijk zijn gemaakt in de Bijbel. Dit zal gelijk zijn aan koppigheid en opstandigheid,
hekserij, afgoderij en ongerechtigheid.
De Jehovah in het oude is dezelfde als Jezus in de nieuwe, testament. Zijn gedachten zijn hetzelfde. Elke zogenaamde
christelijke tattoo, zelfs met de naam van Jezus Christus is niet correct, want God is niet dubbelhartig en spreekt
zichzelf niet tegen.
De duivel probeert altijd een stap voor te zijn, maar het loopt uiteindelijk niet goed af waardoor hij de mensen schade
toebrengt. God heeft het oorspronkelijke plan om op de overwinnaars te schrijven. Openbaring 3:12 zegt, "Ik zal op
hem schrijven den Naam Mijns Gods, en de naam der stad Mijns Gods, namelijk des nieuwen Jeruzalems, dat uit den
hemel van Mijn God afdaalt, en ook Mijn nieuwen Naam." Jezus Christus zal zelf op u schrijven of tatoeëren; dus
rommel niet met de zogenoemde tatoeëerders van vandaag de dag. Wees de tijd niet vooruit. Een Tatoeage door de
mens of die door Jezus zelf. De keuze en de gevolgen zijn aan u.
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