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Wat is de zin van het leven? Heeft u dat wel eens afgevraagd?
Het kan zijn, dat u graag de hoofdrol speelt. Dat u over anderen de baas wilt spelen en hen voor uw doel zou willen gebruiken. Het kan ook zijn, dat u uzelf, zoals zo velen, met een bijrol tevredenstelt. Als het nodig is, draagt u misschien wel een
masker om uw ware bedoelingen of gedachten voor anderen te verbergen. Misschien zoekt u de zin van het leven in uw carrière, rijkdom, zelfontplooiing, uitgaan of singleleven. Maar ligt daarin werkelijk de zin van het leven? Kunnen deze dingen de mens op den duur werkelijk gelukkig maken en innerlijke tevredenheid geven? Dat geld alleen niet gelukkig maakt,
bewijst het leven van vele ‘sterren’. Ondanks alle rijkdom, alle waardering en luxe waren vele van hen ongelukkig en voelden
zich innerlijk leeg. Velen grepen naar alcohol, werden depressief en stierven uiteindelijk eenzaam of pleegden zelfmoord.

Waar kan men het ware geluk en innerlijke tevredenheid vinden?
Misschien heeft u ook wel eens vastgesteld, dat u op de grote vragen van het
leven ‘waarom, waarheen, waarvoor?’
geen bevredigende antwoorden weet.
Het is ook mogelijk, dat u deze vragen,
zoals zo vele anderen, uw leven lang verdringt, omdat u gelooft, dat er zo wie zo
geen antwoorden op zijn. Zo probeert u
uw leven zo goed mogelijk vorm te geven
en verlaat u op een dag, zoals miljoenen

anderen voor en na u, vroeg of laat dit
wereldtoneel zonder echt goed begrepen te hebben, wat er eigenlijk wordt
gespeeld en wat het doel van het gehele
‘toneelspel’ was.
Omdat u niets mee kunt nemen, moet u
ook eenmaal dat, wat voor u zo belangrijk was en waarvoor u uw leven lang zo
hebt ingezet, achterlaten: uw rijkdom,
huis, carrière, familie, etc.

een dag te sterven? Is dat werkelijk alles geweest? Is het leven alleen maar de
periode tussen geboorte en dood waar
we min of meer geprobeerd hebben met
onze talenten door te komen of is er toch
een diepere zin voor ons bestaan?
Waar kunt u een antwoord op deze
vragen vinden?

Heeft dat zin? Leven wij alleen om op
3
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Gelooft u ook in de evolutietheorie, dat
het leven door toeval in de loop van miljoenen jaren vanuit een enkele cel tot aan
een zoogdier zich heeft ‘ontwikkeld’ en
dat de mensen van de apen afstammen?
Omdat de evolutietheorie op scholen en
universiteiten wordt geleerd, denken velen, dat het een bewezen feit is.

De vraag naar de oorsprong
In werkelijkheid is het alleen maar een theorie, een hypothese. In het woordenboek
lezen wij onder ‘hypothese’: voorlopig als waar aangenomen stelling, geargumenteerde gissing ten aanzien van de wetenschappelijke verklaring van enig verschijnsel. Feit
is, dat voor de evolutietheorie tot op heden de bewijzen ontbreken. Zij spreekt zelfs op
wezenlijke punten de natuurwetten tegen. Daarom nemen tegenwoordig steeds meer
wetenschappers hier afstand van. Wist u dat?
Bij de evolutieleer gaat het om niets anders dan te proberen om het bestaan van het
universum zonder God te verklaren. Echter met een dramatisch gevolg. Door de evolutieleer denken velen een sluitende verklaring te hebben om het bestaan van God
te ontkennen. Als er geen God bestaat, is de mens aan geen hogere macht rekenschap schuldig van zijn handelen. Omdat God en Zijn geboden terzijde geschoven
worden, is er ook geen vaste moralistische maatstaf en waarde meer en de macht van
de sterkste overwint. Kunnen wij de gevolgen van de evolutieleer in onze maatschap-
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pij niet zien? Kunnen wij tegenwoordig
al niet zien, dat alles geoorloofd schijnt,
dat er geen moralistische maatstaf meer
is en dat de zwakken toenemend worden
gediscrimineerd?
Door het geloof in de evolutie berooft
de mens zich niet alleen van het geloof
in God, hij ontneemt zich ook de hoop
op een toekomst. Als alles alleen maar
uit een doelloosplan en -toeval ontstaan
is, dan betekent het niets anders, dan dat
wij uit een onverklaarbaar nevelig niets
gekomen zijn en zonder hoop weer in
het troosteloze niets verdwijnen. Is dat
de bittere realiteit? Is het leven niets anders dan een korte periode tussen geboorte en dood?
Is het verwonderlijk, dat veel mensen tegenwoordig zonder hoop en doel door
het leven gaan? Dat jongeren zich in
drugs en een losbandig leven storten,

omdat ze de zin in het leven niet zien?
Omdat de evolutieleer tot nu onbewezen
en twijfelachtig is en de mensen geen
antwoord kunnen geven op de vraag
naar het ontstaan en de zin van het leven,
zou men dan niet bij zichzelf overleggen
of het leven misschien toch het werk van

een grootmoedige Schepper is, Die met
de aarde en met de mensen een bepaald
plan nastreeft?
Als er werkelijk een God is, waar kunnen wij dan het bewijs daarvoor vinden en wat is dan Zijn plan met ons?

5
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“Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping
van de wereld uit Zijn werken gekend
en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige
kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij
niet te verontschuldigen zijn.” (Romeinen 1:20)

De Schepper openbaart Zich in de natuur!
In tegenstelling tot de evolutieleer wordt
ons, in het scheppingsverhaal, het ontstaan van de aarde en het leven als een
actief, doelgericht handelen van een intelligent Wezen beschreven. De natuur,
haar natuurwetten en het wonder van
het leven op zich, zijn een bewijs voor
Gods werkelijk bestaan. Ieder mens, ook
u, wordt dagelijks met dit bewijs geconfronteerd.
Niemand komt bijvoorbeeld op het idee,
dat een computer door toeval zou kunnen ontstaan. Hoeveel complexer is het
6

menselijke brein, dat tot nu toe de beste
computer in de wereld ver overtreft. Is
het dan niet normaal ook hier in een
groot, intellectueel Ontwerper te geloven, Die met ongelooflijke wijsheid alles
op een wonderbare manier geschapen
heeft?
De Bijbel maakt duidelijk, dat de mens
geen product van toeval of ‘veredelde
aap’ is, maar een door God gevormd,
uniek schepsel. God maakte voor de
mens, in Zijn grote liefde, ook een per-

fecte levensruimte: Onze aarde! Hij gaf
ons alles, wat wij voor het leven nodig
hebben: lucht, water, zon, voedsel en
een heerlijke natuur. Als wij dat inzien,
wordt voor ons ook duidelijk waarom
de Psalmist schreef: “Ik loof U omdat ik
ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben;
wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel
weet dat zeer goed.” (Psalm 139:14) “Hoe
groot zijn Uw werken, HEERE, U hebt
alles met wijsheid gemaakt, de aarde is
vol van Uw bezittingen.” (Psalm 104:24)
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7

ONZE AARDE
“De HEERE heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen, om te zien
of er iemand verstandig was, iemand die
God zocht.” (Psalm 14:2)

Wat verwacht God, als wij inzien, dat er een Schepper moet zijn?
God wacht erop, dat wij beginnen met Hem te zoeken. Want God wil, “dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.” (1 Timoteüs 2:4) God heeft
beloofd: “U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw
hart. Ik zal door u gevonden worden, spreekt de HEERE, Ik zal een omkeer brengen
in uw lot.” (Jeremia 29:13,14a)
Hij heeft ons mensen niet opgegeven. Hij stuurde zelfs een bijzondere ‘Hoofdrolspeler’ naar het wereldtoneel, om Zich persoonlijk aan de mensen bekend te maken en
hun de ware zin van het leven te laten zien!
Kent u Jezus? Wie was Hij eigenlijk? Een volksverleider? Een terrorist, die de maatschappij wilde veranderen? Een groot mens en leraar? Was Hij een grote leugenaar,
die anderen de hemel beloofde en zelf aan het kruis eindigde? Of was Hij, dat wat Hij
van zichzelf beweerde: De Messias, de Zoon van de levende God!?
8
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God openbaarde Zich in Zijn Zoon: Jezus Christus!
Jezus heeft het wonderbaarlijke volbracht. Het onbegrijpelijke is door Hem
gedaan. Wonderen, tekenen, machtige
daden, die de mensen deden verbazen.
De mensen, die door Hem waren geholpen, waren overtuigd: Jezus was anders!
Anders dan een ieder ander! Critici hebben vaak geprobeerd de Bijbel en het

bestaan van Jezus te weerleggen – tot op
vandaag tevergeefs.
Wie is dan deze Jezus?
Jezus beweerde niet alleen een goed
mens en een groot leraar te zijn. Hij beweerde Gods Zoon te zijn! Dit is zeker

geen alledaagse bewering! Geen normaal
mens zal zoiets van zichzelf zeggen. Leed
Hij dan aan grootheidswaanzin of stak er
meer achter deze aanspraak?
Kunt u voorstellen, dat een leugenaar
bereid was zich volledig willoos aan het
kruis te laten nagelen, één van de gruwelijkste manieren om te sterven, zoals
Jezus dat deed? Hij gaf Zich over aan
Zijn vijanden en bad zelfs voor hen! Zowel Zijn leven, als ook Zijn dood was
verheven. Jezus was uniek! Hij kon geen
leugenaar zijn. Zelfs Zijn ergste vijanden,
die koortsachtig zochten om de één of
andere fout bij Hem te vinden, moesten
bekennen, dat Hij zonder zonde was en
onschuldig werd veroordeeld. Zijn hele
leven staat in volledige tegenstelling met
de veronderstelling, dat Hij een leugenaar was. Maar wat was Hij dan?
9
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Een ontmoeting met het Bovenaardse

Als God werkelijk mens geworden was,
was het dan verwonderlijk, dat Hij op
bovennatuurlijke wijze werd verwekt,
zoals dat bij Jezus het geval was?
Kan het bij een almachtige God, die het
gehele universum heeft geschapen, onmogelijk zijn zoiets te volbrengen? Zou
u zelfs niet verwachten, dat Hij bovennatuurlijke tekenen en wonderen zou doen,
dat Hij in Zijn gedrag uniek, volmaakt,
liefdevol en heilig zou zijn, zoals Jezus?
Nog een ander feit is onweerlegbaar. Op
10

verbazingwekkende manier vervulden
zich in het leven van Jezus letterlijk meer
dan 300 profetieën van het Oude Testament. Zijn geboorteplaats, leven, lijden
en sterven, maar ook Zijn opstanding
werden honderden jaren daarvoor door
Bijbelse profeten gedetailleerd voorzegd.
Dat alles vervulde zich nauwkeurig in
het leven van Jezus. Is het dan niet begrijpelijk, dat Zijn leerlingen en gelovige
mensen in alle eeuwen uitriepen:
“Wij hebben de Messias gevonden!” (Johannes 1:42) en zeiden: “Maar wij weten

dat de Zoon van God gekomen is en ons
het verstand heeft gegeven om de Waarachtige te mogen kennen; en wij zijn in
de Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon,
Jezus Christus. Die is de waarachtige
God en het eeuwige leven. ” (1 Johannes
5:20)
Jezus Christus is God! Maar Hij werd
geheel mens zoals wij! Vele verzen in de
Bijbel laten deze wonderbaarlijke waarheid zien.
Waarom werd Hij dan niet door veel
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Jezus nodigt u persoonlijk uit!
meer mensen aangenomen? Het antwoord wordt door de Bijbel zelf gegeven,
“dat het licht in de wereld gekomen is, en
de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht.” (Johannes 3:19) De
reinheid en Zijn woorden tot berouw en
bekering waren de meeste mensen een
doorn in het oog. Zij wilden liever verder leven in zonde net als zoveel mensen
tegenwoordig. Ze wezen Jezus niet af,
omdat ze bewijzen tegen Hem hadden,
maar omdat Zijn oproep tot berouw een
constant verwijt tegen hen was. Daarom
eisten zij aan het einde zelfs Zijn kruisiging op.
De anderen echter, die erkenden dat Jezus hun leven ten goede kon keren en
dat Hij hun een eeuwig leven kon geven,
namen Hem van ganse harte aan. Zij
erkenden, dat Hij van Goddelijke oorsprong was.

God heeft niets aan een blind geloven
zonder verstand. Hij gaf de mensen door
de natuur, door de Bijbel en door Zijn
Zoon Jezus Christus genoeg bewijzen.
Maar de mensen kregen van God ook
een vrije wil, waardoor hij de mogelijkheid heeft om te kiezen: voor of tegen
God. Jezus spreekt tegenwoordig tot u
en nodigt u uit om Hem te leren kennen.
“Kom naar Mij toe, allen die vermoeid
en belast bent, en Ik zal u rust geven.
Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat
Ik zachtmoedig ben en nederig van hart;
en u zult rust vinden voor uw ziel; want
Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.”
(Mattheüs 11:28-30)
“Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de
Waarheid en het Leven. Niemand komt
tot de Vader dan door Mij.” (Johannes
14:6) Jezus Christus is de uitweg uit de
doolhof van uw leven! Jezus wil ook u

vrede, hoop, troost en tevredenheid geven! Hij wil uw leven positief veranderen! Wilt u op Zijn uitnodiging ingaan?
Overigens, het verhaal van Jezus eindigt
niet met Zijn dood aan het kruis. Wist u,
dat Jezus beloofde nog een keer op deze
wereld terug te komen? Maar dan als
Rechter en Koning met grote macht en
heerlijkheid!
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Ons ‘toneelspel’ raakt uit controle
Vindt u ook, dat de situatie op onze planeet steeds bedreigender wordt? De dagelijkse nieuwsberichten zijn gevuld met catastrofen,
epidemieën en geweld. Voor de eerste keer in de geschiedenis waarschuwen wetenschappers van de Verenigde Naties (UNO), dat
de overlevingskansen van de gehele mensheid op het spel staat. Hoe zal alles eindigen? De mensen hebben al het denkbare geprobeerd om de problemen onder controle te krijgen. De veel bezworen technische voortgang kon de mensen tot nu toe niet helpen,
maar heeft eerder de chaos verergerd.
Wat klopt er niet met onze wereld? Wat is de oorzaak van de tegenwoordige crisis? De oorzaak van de ziekte waaraan de gehele
planeet leidt, laat zich in één zin samenvatten: Omdat de mens, als schepping van God, zich van God, zijn Schepper, los gemaakt
heeft, heeft hij de eigenlijke betrekking op de schepping en zijn medemensen verloren.
In het, door eigen schuld, gescheiden
zijn van God ligt de oorzaak voor alle
persoonlijke, maatschappelijke en ecologische wantoestanden. God heeft het
leed op deze wereld niet gewild. Het is
de mens zelf, die de huidige toestand
naar zich toe gehaald heeft en daarmee
zelf schuldig is. Door zijn gedrag valt de
mens ook nog eens onder Gods oordeel.
Dit feit beschrijft de Bijbel aan de hand
van de geschiedenis van het eerste mensenpaar. Toen God de aarde geschapen

had, was alles “zeer goed.” (Genesis 1:31)
In deze perfecte schepping schiep God
de mens met als doel dit samen met
Hem te beheren. Maar de mens wilde
zelf god zijn en wees Hem af! Daarmee
is de mens de aan hem toevertrouwde
schepping ontrouw geworden en kwam
daarmee onder de vloek van de zonde
en de dood. In zijn streven zelfstandig te
zijn, heeft hij het beheer van de schepping onder zijn eigen regie genomen.
‘Wij kunnen het ook zonder God’ is het
motto van de moderne mens. Het gevolg

echter is een steeds dieper verstrikt raken
in nutteloosheid, levensbedreiging en
machteloosheid ten aanzien van de reeds
besproken problemen.
Om opnieuw met God in contact te komen, moet het scheiding makende element tussen ons en God opgelost worden. Dit element is onze schuld en zonde
tegenover God.

13

ONZE AARDE

De oplossing van alle problemen; De grootste reddingsactie ooit!

Wat is zonde? Zonde is het overtreden
van Gods geboden. (1 Johannes 3:4)
Over de straf van de zonde is de Bijbel
duidelijk: “ Want het loon van de zonde
is de dood.” (Romeinen 6:23) Vanaf de
zondeval van het eerste mensenpaar is de
mens sterfelijk. Hij heeft daarmee ook de
aanspraak op het eeuwige leven verloren.
De gehele schepping is sindsdien onder
deze vloek. (Romeinen 8:22) Dit kunnen
wij tegenwoordig steeds duidelijker zien
in de ondergang van de natuur.
Om ons te behoeden voor deze dwaling
14

zonder God en voor de volledige ondergang, kwam Jezus naar deze wereld. Hij
verzoende ons opnieuw met God. Nu
begrijpt u misschien ook, waarom Jezus
aan het kruis van Golgotha moest sterven. Hij nam de zonde van de wereld, ook
de uwe, op Zich, om als Plaatsvervanger
voor uw schuld en die van de wereld te
sterven. Gods oordeel trof Hem, terwijl
wij, door ons niet tot God georiënteerde
gedrag, dit oordeel hebben verdient.
Uit liefde voor Zijn schepping ‘offerde’
Hij Zijn Zoon Jezus. Hij stierf als on-

schuldige voor onze zonden om de terugkeer naar het paradijs weer mogelijk
te maken. Zo’n liefde is absoluut UNIEK!
“Want zo lief heeft God de wereld gehad,
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven
heeft, opdat ieder die in Hem gelooft,
niet verloren gaat, maar eeuwig leven
heeft.” (Johannes 3:16)
God vergeeft ons, maar Hij wil ook, dat
wij weer in overeenstemming met Hem
leven! Hij wil ook u tot inkeer bewegen
en u eeuwig leven geven! Daarom zegt

HOOFDSTUK 10

De tekenen van het einde
De maatschappelijke en ecologische neergaande beweging wordt steeds onhoudbaarder en bevestigt, wat er in de Bijbel staat. De Bijbel beschrijft onze situatie als de
‘laatste dagen’. Deze actuele ontwikkelingen zijn alleen maar de voorboden van een
absolute ondergang op maatschappelijk, ecologisch en economisch vlak. De Bijbel
ziet daarin een gevolg van een niet tot God georiënteerde mensheid. In zijn afwijzen
van God moet de mens definitief erkennen, dat hij zonder zijn Schepper uitgeput is!
“Want het land is ontheiligd door zijn inwoners: zij overtreden de wetten, zij veranderen elke verordening, zij verbreken het eeuwige verbond.” (Jesaja 24:5)
de Bijbel: “Kom dus tot inkeer en bekeer
u, opdat uw zonden uitgewist worden.”
(Handelingen 3:19a) Wanneer wij Hem
als Schepper erkennen, lief hebben en
eren, dan zullen wij onze zonden inzien,
bekennen en voortaan niet meer willen
zondigen; dan zijn wij een nieuw mens
geworden. Uit liefde zullen wij Zijn geboden gaan uitleven. Jezus zegt: “Als u
Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in
acht.” (Johannes 14:15) Hierdoor zullen
wij bijvoorbeeld ophouden met stelen,
liegen, doden of echtscheiden.

“U zult horen van oorlogen en geruchten
van oorlogen; ... en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en
aardbevingen in verscheidene plaatsen.”
(Mattheüs 24:6-7) “Zo ook u, wanneer u
al deze dingen zult zien, weet dan dat het
nabij is, voor de deur.” (Mattheüs 24:33)
Jezus zelf noemde zijn discipelen wereldomvattende ‘tekens’, waaraan zij het
naderende einde en Zijn tweede komst
konden herkennen. Hij voorzegde, dat
oorlogen, hongersnoden, aardbevingen,

epidemieën en wetteloosheid in de dagen voor Zijn wederkomst zouden toenemen. Met de voor velen onverwachtse
wederkomst van Jezus zal het dramatische toneelspel van onze wereldgeschiedenis eindigen.
Herkennen wij tegenwoordig de tekenen van het algemene verval in de natuur en in onze maatschappij?
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Van Babylon naar Europa
Misschien heeft u uzelf ook wel eens afgevraagd in hoeverre de vereniging van Europa
tot stand komt en of ze werkelijk duurzaam zal zijn. De Bijbel laat ons ook hierover
niet in onwetendheid.
Ruim 600 jaar voor Christus zag de profeet Daniël in een visioen de wereldrijken, die
tot aan de wederkomst van Christus zouden regeren. De volgorde van de wereldrijken
werden hem aan de hand van een standbeeld getoond.
Welke wereldrijken worden door de verschillende lichaamsdelen voorgesteld?
God liet zijn profeet in een visioen zien,
dat het gouden hoofd het wereldrijk Babylon (608-538 v.Chr.) voorstelt. (Daniël
2:38) Babylon is dus het uitgangspunt
waarop wij ons moeten oriënteren. Welke wereldrijken volgden op het Babylonische rijk? Door de inname van Babylon door de Perzische koning Kores (538
v.Chr.) viel het Babylonische rijk onder
de heerschappij van de Meden en de Perzen. Dit wereldrijk werd, omdat het een
gedeeld rijk was, door de zilveren borst
en de beide armen voorgesteld. Het werd

vervolgens door Alexander de Grote
veroverd (331 v.Chr.). Daarmee werd
Griekenland de derde geprofeteerde wereldmacht, voorgesteld door de bronzen
heupen. Uiteindelijk verloor Griekenland zijn oppergezag door de overwinning van de Romeinen over de Grieken.
Het Romeinse rijk werd in 168 v.Chr. gegrondvest en door de ijzeren benen uitgebeeld. Interessant is het om te zien dat
het Romeinse wereldrijk zelfs onder de
bijnaam ‘het ijzeren Rome’ de geschiedenis inging, omdat het door zijn hardheid

door de vijanden werd gevreesd. Welk
wereldrijk volgt nu op het (heidense)
Rome? Door de volksverhuizing van
351-476 n.Chr. verviel het Roomse wereldrijk in 10 delen, die door de profeet
Daniël als tien tenen van het standbeeld
worden voorgesteld. Dit was het begin
van het huidige Europa!
Hoe zal het met Europa verder gaan? Zal
er een duurzaam verenigd Europa komen?
17
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Het einde van de droom
“Dat u gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem – ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet
vermengt met leem. In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter
een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de
heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken
verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig standhouden.” (Daniël 2:4344)
De duurzame vereniging van Europa zal niet lukken!
De profeet Daniël profeteerde, dat vaak
geprobeerd zou worden om Europa te
verenigen. Maar zoals ijzer zich niet laat
verbinden met leem, zag hij ook, dat er
geen duurzaam verenigd Europa zou komen.
In de geschiedenis hebben vele personen geprobeerd Europa te verenigen. De
Habsburgers hebben bijvoorbeeld geprobeerd door een huwelijk de vrede in
Europa te verkrijgen. Maar uiteindelijk
zonder succes. Ook Napoleon en Hitler
droomden van een groot Europees we18

reldrijk. Maar ook hen zou het niet lukken. Tegenwoordig zien we voor onze
ogen hoe opnieuw geprobeerd wordt
om tot iedere prijs een verenigd Europa
te bereiken. Maar ook deze poging zal
uiteindelijk niet slagen. Daniël zag, dat
ten tijde van de Europese vereniging een
grote steen losraakte en het hele standbeeld verbrijzelde.
Wat wordt door de steen voorgesteld? In
de Bijbel wordt Jezus Christus vaak als
‘Rotssteen’ voor de gelovigen beschre-

ven. (1 Korintiërs 10:4; Psalm 62:3) Zo
wordt door de steen de komst van Christus voorgesteld, Die voor de tweede keer
naar deze aarde komt. Alle menselijke
heerschappijen zullen dan eindigen en
plaats maken voor Gods eeuwige Koninkrijk. (Daniël 2:44)
De droom van een verenigd Europa en
van de globalisering zal voor de meeste
mensen een onverwacht en plotseling
einde krijgen. De profetie van Daniël
maakt duidelijk, dat wij nu aan het einde

HOOFDSTUK 13

Als alle maskers vallen…
van de wereldgeschiedenis en daarmee
onmiddellijk voor de wederkomst van
Christus leven.

De zitting die niemand kan afzeggen!
Omdat God wil, dat geen mens verloren gaat, maar dat iedereen op de wederkomst
van Christus is voorbereid, is er een oproep aan u: “Heb ontzag voor God en geef
Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de
aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.” (Openbaring 14:7)
De Bijbel maakt duidelijk, dat God alle daden van de mensen zal gaan oordelen. Hij
zal van ieder mens rekenschap eisen voor dat wat hij tijdens zijn leven heeft gedaan.
Alle maskers zullen dan vallen. De maatstaf waarnaar ieder mens wordt geoordeeld
zijn Gods tien geboden. (Exodus 20) “De slotsom van al wat door u gehoord is, is dit:
Heb ontzag voor God, en houd u aan Zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen.
God zal namelijk elke daad in het gericht brengen, met alles wat verborgen is, hetzij
19
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goed, hetzij kwaad.” (Prediker 12:13-14)
Het maakt niet uit of u gelooft in Jezus
of niet. Deze oordeelszitting kunt u niet
afzeggen! U zult op een dag voor de
Schepper van het universum staan en
rekenschap moeten afleggen. Terwijl de
ene voor God als rechtvaardig wordt geoordeeld en het loon tot eeuwig leven zal
ontvangen, zal de ander voor altijd verloren gaan.
Maar nu leven wij nog in de genadetijd
20

bij God. U kunt nu nog in gebed tot God
gaan, zoals u bent, Hem uw zonden bekennen, in het geloof aan Jezus offerdood vergeving ontvangen en met Zijn
hulp een nieuw leven in gehoorzaamheid
aan Zijn geboden beginnen! Dan zal Jezus ook voor u als Redder verschijnen!
Dan zal Hij ook u een plaats op de nieuwe aarde geven. Daar zullen geen tranen,
geen dood, geen rouw, geen jammerklacht of moeite meer zijn. De mens zal
in alle eeuwigheid weer in harmonie met

zijn Schepper en de gehele natuur leven.
Het paradijs is opnieuw gemaakt!
Het drama van de wereldgeschiedenis zal
zich nooit meer herhalen!

HOOFDSTUK 14

Waar komt het boze vandaan? Bestaat er een duivel?
Veel mensen geloven niet in het bestaan van een duivel, maar de Bijbel beschrijft
hem daarentegen wel. Zij beschrijft hem niet als een gehoornd monster met paardenhoeven, maar als een van God afgevallen engel met machtige intelligentie, die met
ongelooflijke handigheid is uitgerust. Hij is de vader geworden van de leugen en het
boze. De Bijbel beschrijft, dat de duivel, die ook wel satan wordt genoemd, reeds in de
hemel zijn rebellie tegen God is begonnen en dat hij daarom met zijn afvallige engelen
uit de hemel naar de aarde is verbannen.

“Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd
heeft.” (Openbaring 12:12) De duivel was
degene, die het eerste mensenpaar verleidde tot ongehoorzaamheid aan God.
Sindsdien heerst er een geweldige strijd
tussen goed en kwaad in onze wereld,
waarbij alle mensen zijn betrokken. (1
Johannes 5:19)
Ook als de duivel voor ons niet zichtbaar
is, is zijn vernietigde werk op deze aarde

voor alle mensen zichtbaar. Hij stookt de
mensen op tot haat, oorlog en geweld,
tot leugens en elk denkbare kwaad. Zo
verleidt hij de mens ook tot occulte praktijken, zoals astrologie, esoterie, kaartleggen, waarzeggerij, namaak religies
en bijgeloof; ongehoorzaamheid tegen
God, Die deze praktijken in Zijn woord
uitdrukkelijk verbiedt. (Deuteronomium
18:10-12)
Omdat de duivel weet, dat met het einde van de wereldgeschiedenis ook zijn
vernietiging plaats vindt (Openbaring

20:10), probeert hij van alles om zo veel
mogelijk mensen met hem de ondergang
in te trekken. Terwijl hij de ene verleidt
tot ongehoorzaamheid tegenover God,
brengt hij de ander er toe om zo met
zichzelf bezig te zijn, dat hij geen tijd
heeft voor God en Zijn woord. Hij weet,
dat de mensen op deze manier hun kans
op het eeuwige leven verliezen en Jezus
dus minder mensen kan redden.
De duivel wil zoveel mogelijk mensen
met hem in de ondergang storten; ook u!
21
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De rol van de kerk in het werelddrama
Zijn de kerken werkelijk Gods instituut op aarde? Misschien heeft u uzelf deze vraag
ook wel eens gesteld. Veel mensen worden van het christelijk geloof afgeschrikt door
de geschiedenis van de kerk. Processen tegen ketterij, brandstapels, kruistochten en
het geloof in een eeuwig durend vagevuur passen slecht in de voorstelling van een liefdevolle God. Waarom gebeurt er zoveel onrecht in de naam van God? Is dat werkelijk
Gods plan? Veel mensen weten niet, dat door God, het verval in de kerk (Openbaring
17) o.a. door het symbool van een prostituee wordt voorgesteld. Dit symbool mag in
eerste instantie misschien vreemd klinken.
Wat is hiervan de betekenis? De Bijbel
zelf geeft het antwoord. Terwijl de Bijbel Gods ware gemeente als een trouwe,
reine vrouw en bruid van Christus beschrijft, wordt een van God afgeweken
gemeente in de Bijbel als een ontrouwe
vrouw beschreven. (Jesaja 1:21)
In het laatste boek van de Bijbel, het
boek Openbaring, hoofdstuk 17, wordt
het symbool van een ontrouwe vrouw als
een groot religieus systeem beschreven.
Deze ‘hoer’ werd door de profeet Johan22

nes gezien als “het grote Babylon” (vers
5), “zit op zeven bergen” (vers 9) waar
zij “koninklijke heerschappij voert over
de koningen van de aarde” (vers 18) en
met wie “de koningen van de aarde hoererij bedreven” (vers 2) hebben. Hij zag
haar bekleed in “purper en scharlaken”
en “getooid met goud, edelgesteente en
parels”. In haar hand heeft zij “een gouden drinkbeker ... vol van gruwelen en
van onreinheid van haar hoererij.” (vers
4) Hij zag, dat de hoer zelfs “dronken was
van het bloed van de heiligen, en van het

bloed van de getuigen van Jezus.” (vers 6)
Johannes beschrijft haar verder als “het
grote Babylon, de moeder van de hoeren
en van de gruwelen van de aarde.” (vers
5)
Op welke kerk slaan deze eigenschappen? Voordat wij deze vraag beantwoorden willen wij één ding duidelijk maken,
dat het er hier niet om gaat om mensen
wegens hun geloof te discrimineren. Het
gaat hier alleen om een godsdienstig systeem, die Johannes zag. Er is één kerk
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waarop deze exacte beschrijving van toepassing is: De kerk van Rome!
Rome is niet alleen bekend als ‘stad op
de zeven bergen’, maar ook door het
Vaticaan, de hoofdzetel van de Roomskatholieke kerk. ‘Purper en scharlaken’
komen overeen met de kleur van de kle-

ding van de bisschoppen en kardinalen.
‘Goud, edelstenen en parels’ zijn het kenmerk van de onmeetbare rijkdom van
deze kerk. Op basis van de vele kunstschatten en onroerende goederen is het
Vaticaan één van de rijkste staten in de
wereld. Miljoenen mensen, waaronder
vele ware christenen, stierven ten offer

aan het Rooms-katholicisme tijdens de
inquisitie en de kruistochten. De kerk
was werkelijk ‘dronken van het bloed van
de getuigen van Jezus’. Vele eeuwen lang
moesten keizers en koningen zich buigen voor de wil van de paus, omdat de
paus de ‘koninklijke heerschappij voerde
over de koningen van de aarde’. Ook tegenwoordig lopen staats- en regeringshoofden van alle landen in de wereld het
Vaticaan in en uit om politieke en maatschappelijke voortgang met de paus af te
stemmen.
De ‘gevulde beker’ van de hoer stelt de
on-Bijbelse leer van de Rooms-katholieke kerk voor, waardoor de mensen tot een
on-Bijbels christendom worden geleid.
(Denk hierbij aan het misoffer, biecht, aflaatleer, toestand van de doden, eeuwige
vagevuur, kinderdoop, triniteitsleer, Mariaverering, zondagsheiliging, etc.).
23
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De kerk veranderde de geboden van God
Wist u, dat de Rooms-katholieke kerk de tien geboden van God heeft veranderd? Het 2e gebod, die de aanbidding van beelden
verbiedt, is in de Rooms-katholieke geloofsbelijdenis uit de wet gehaald. Het 4e gebod, welke uitdrukkelijk de heiliging van de
zaterdag-Sabbat (7e dag van de week) eist (Exodus 20:8-11), werd in 321 n.Chr. door de kerk veranderd in de zondag (1e dag van
de week), toen de dag van de zonaanbidding!
Jezus en Zijn apostelen hebben nooit de zondag geheiligd (Lukas 4:16, Mattheüs 24:20, Handelingen 13:42-44). In de gehele Bijbel
zult u geen bericht vinden, dat na Jezus dood verkondigd werd, dat de zondag i.p.v. de Bijbelse, door God ingestelde zaterdagSabbat, gehouden moest worden. In tegendeel, God zegt uitdrukkelijk, dat de Sabbat een bijzonder kenteken voor Zijn volk is
(Ezechiël 20:20, Jesaja 56, Exodus 31:13-17)!
De zondag daar in tegen is een gebod van
mensen. Het is het kenteken of machtsteken van Rome (vlg. Openbaring 13 en
14). Jezus zei: “maar tevergeefs eren zij
Mij, omdat zij leringen onderwijzen die
geboden van mensen zijn.” (Mattheüs
15:9) “En zo hebt u door uw overlevering het gebod van God krachteloos gemaakt.” (Mattheüs 15:6)
De tot op heden geldende aanspraak van
de Rooms-katholieke kerk, dat zij de
ware christelijke kerk is en de aanspraak

van de paus, dat hij de ware ‘navolger van
de apostel Petrus’ en zelfs ‘de plaatsvervanger van God op aarde’ is, wordt door
de geschiedenis van de kerk en de Bijbel
tegengesproken.
De reformator Maarten Luther en vele
Christenen na hem hebben erkent, dat
het Rooms-katholicisme in werkelijkheid het door God geprofeteerde antichristelijke systeem is. Deze waarheid
hebben vele van hen met de dood moeten betalen. Zij stierven als ‘ketters’ op de

brandstapel van de pauselijke inquisitie.
Omdat het overspelige Babylon ook als
‘moeder van de hoer’ wordt aangeduid,
stelt u nu misschien de vraag: wie zijn
dan de dochters? Hier kunnen alleen die
kerken mee worden bedoeld, die hun
oorsprong in de moederkerk (zoals de
Rooms-katholieke kerk zichzelf noemt)
hebben en die on-Bijbelse leerstellingen,
zoals de zondagsheiliging, navolgen.
Ondanks deze on-Bijbelse leerstellin25
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gen zijn er nog vele oprecht gelovige
Christenen in deze van God afgeweken
kerk(en). God spoort hen aan afstand te
nemen van deze on-Bijbelse leringen en
de zonden van de kerk(en). Hij roept nu
Zijn volk op om deze kerk(en) te verlaten
en weer terug te keren naar de Bijbelse
waarheden. Daarom luidt nu Gods op-

26

roep: “Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat
u geen deel hebt aan haar zonden, en
opdat u niet van haar plagen zult ontvangen. Want haar zonden hebben zich
opgestapeld tot aan de hemel, en God
herinnerde Zich haar ongerechtigheden.” (Openbaring 18:4-5)
God heeft bewezen, dat Hij veel ge-

duld heeft met de mensen en met de
kerk. Maar zoals God de boosheid van
de mensen zal bestraffen, zo zullen ook
spoedig de kerken en iedereen die daarmee verbonden is, voor hun geleefde leven, het rechtvaardige loon ontvangen.
(Openbaring 18)
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Het toneel wordt voorbereid op de laatste scene
Sinds de tachtiger jaren praten politici steeds meer over de ‘nieuwe wereldorde’. Welke betrekking heeft dit met de laatste scene van de wereldgeschiedenis? De ‘nieuwe
wereldorde’ heeft een wereld tot doel waarin één wereldregering, één wereldmaatschappelijk systeem en één wereldreligie heerst. Organisaties zoals de UNO en de
Wereldraad van kerken werken koortsachtig aan dit doel. Het verenigde Europa, het
daarmee verbonden in één storten van het communisme en de globalisering zijn een
deel van dit plan. Na een eeuw van geweld en oorlogen, die vaak een religieuze oorzaak hadden, wil men met alle middelen proberen uiteindelijk vrede op deze wereld te
bereiken. Amerika en het Vaticaan spelen daarbij een belangrijke rol. De één
wegens haar politieke macht en de ander
wegens haar religieuze invloed.
Spreekt de Bijbel over de ‘nieuwe wereldorde’? Als wij de doelen van deze ‘nieuwe
wereldorde’ bestuderen, dan lijken deze,
misschien ook voor u, fascinerend! Wie
wenst er niet, dat er vrede, gerechtigheid,
een schoon milieu en oplossingen voor
alle globale problemen komen? Ook de
Bijbel spreekt over een kort schijnvre-

derijk, dat aan het einde van de wereldgeschiedenis voor de wederkomst van
Christus opgericht zal worden. Dit vrederijk zal echter, naar de uitspraken van
de Bijbel, door de anti-christ, dus onder mede heerschappij van het Roomskatholicisme, opgericht worden en staat
daarom onder geen voorwaarde onder
de zegen van God. De apostel Paulus zag
het met een groot geloofsverval van de
Bijbelse waarheid gepaard gaan: “Want
die dag komt niet, tenzij eerst de afval
gekomen is...” (2 Thessalonicenzen 2:3)
27
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Een schijnvrede
De oecumene en de daarmee gepaard
gaande vereniging van de protestantse
kerken met de Rooms-katholieke kerk
weerspiegelen deze geloofsverval. Onder
het motto ‘eenheid in verscheidenheid’
wil men onder het prijsgeven van Bijbelse waarheden aan het einde niet alleen
de christelijke kerken, maar alle wereld-
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religies onder de leiding van het Roomskatholicisme verenigen om zo de wereldvrede te verzekeren. Terwijl Jezus de op
Zichzelf alleen toepassende uitspraak
uitte: “Ik ben de Weg, de Waarheid en
het Leven. Niemand komt tot de Vader
dan door Mij,” (Johannes 14:6) geldt bij
de oecumene, dat ook andere religies een

weg tot God zijn. Maar deze wereldwijde
schijnvrede zal niet tot de gewenste wereldvrede leiden, maar, naar de uitspraak
van de Bijbel, de wereld in een laatste,
gewelddadig conflict storten. Hoe vaak
vredesverdragen gebroken zijn, zien we
in de geschiedenis van de mensheid.
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De laatste keuzemogelijkheid van de mensen
Om een religieuze vrede door te zetten moeten er ook religieuze wetten worden uitgevaardigd. Men probeert alles uit te sluiten
wat de vrede in politiek en religieus opzicht in gevaar kan brengen. In dit kader zal er aan het eind van de wereldgeschiedenis ook
een wereldwijde Zondagswet, uitgaande van Amerika, ingevoerd worden.
Iedereen zal dan door een wet worden gedwongen de zondag als wereldwijde religieuze feestdag te heiligen. Op het laatst worden
alle mensen voor de keuze gesteld: of wel gevolg geven aan de zondag van de ‘nieuwe wereldorde’ of de wet van God, de Schepper
van hemel en aarde, trouw blijven en de zaterdag-Sabbat te houden. In deze samenstelling zal het, naar de uitspraak van de Bijbel,
ook tot een hernieuwde vervolging komen van de Christenen. (vlg. Openbaring 12:17)
Zodra alle mensen hun keuze voor de zondag of voor de Bijbelse Sabbat hebben gemaakt, is de genadetijd voor de mens voorbij.
Er zijn dan nog twee groepen op de wereld. De ene, die zich in de grote geloofsverval tegen God verenigt hebben en
de andere die trouw aan Gods geboden
vasthouden. Zij hebben erkent, dat Jezus
de enige en ware Weg tot God is. Daarom
zijn zij Hem gehoorzaam, onafhankelijk
wat de gevolgen zijn.
Als de genadetijd voorbij is, zullen de
ecologische systemen in de wereld definitief in één storten. De zeven laatste plagen, geweldige milieucatastrofen en de
gebeurtenissen, die Johannes in Open-

baring 16 profeteerde, gaan dan als Gods
oordeel, door eigen schuld van de mensen, zonder genade over de gehele aarde.
Aan het einde van deze gebeurtenissen
verschijnt Jezus Christus met Zijn engelen om Zijn volk uit de verdrukking te
verlossen.
De andere mensen daarentegen zullen
met schrik erkennen, dat ze door de oneerlijke beloften van de kerk verleidt zijn
geworden. Zij erkennen hoe vaak God,
in Zijn liefde, steeds weer in hun leven
gelegenheden gaf om door de natuur,

Zijn woord de Bijbel en ook door Zijn
Zoon Jezus Christus, Hem te leren kennen. Helaas hebben zij deze gelegenheden niet benut en hebben zich gedurende
hun leven tegen Hem gekeerd. Dan is het
voor berouw te laat. Op een verschrikkelijke manier worden ze zich bewust, dat
ze dan voor altijd verloren zijn. Hun kans
op het eeuwige leven is verkeken en zullen sterven.
De levende gelovigen, die samen met de
opgestane gelovigen vanuit alle eeuwen
door Jezus opgenomen zijn in de hemel,
29
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zullen duizend jaren samen met Hem
regeren. Zij krijgen inzage in de boeken
van de hemel en mogen de redenen inzien, waarom de anderen mensen niet
gered zijn.
Na de duizend jaren komen de verlosten
met Jezus terug op aarde. Op dit tijdstip
worden de ongelovige doden vanuit alle
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eeuwen opgewekt om hun definitieve
oordeel te ontvangen. Ook zij erkennen,
dat het oordeel van God terecht is, ook
wanneer ze nu samen met de duivel, die
hen verleid heeft en die ze gevolgd hebben de eeuwige dood ondergaan.
De profeet Johannes beschrijft hoe vuur
van God uit de hemel op de aarde komt

en hoe de aarde door dit vuur wordt
gereinigd. Zonde en zondaren zijn er
niet meer. (1 Thessalonicenzen 4:15-17,
Openbaring 20:4-6, Jeremia 4:23-26,
Openbaring 20:1-8, Openbaring 21:1-3,
Openbaring 20:9, Jesaja 65:17-25)
Het tragische ‘toneel’ op deze aarde is
ten einde!
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De nieuwe aarde, een heerlijk paradijs voor de verlosten
De strijd tussen goed en kwaad is definitief voorbij! Uit Gods hand ontstaat een nieuwe schepping. De verlosten gaan samen met
God een wonderbare toekomst tegemoet. Het paradijs is weer hersteld! “En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de
tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En
God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer
zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij:
Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het
Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles
beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn.” (Openbaring 21:3-7)

Welke keuze maakt u?
De ware zin van het leven ontdekken en
reeds nu in overeenstemming te leven
met God, is de ‘rol’ die God u heeft toebedacht!
Hij wil u reeds hier op aarde voorbereiden op het eeuwige leven. De keuze ligt
echter bij u! Zult u de kans, die God u
geeft, aannemen?

“Maar U, HEERE, blijf niet ver weg; mijn
sterkte, kom mij spoedig te hulp.” (Psalm
22:20) “Kom dus tot inkeer en bekeer
u, opdat uw zonden uitgewist worden.”
(Handelingen 3:19a) “Kom, laten wij
ons neerbuigen en neerbukken, laten
wij knielen voor de HEERE, Die ons gemaakt heeft.” (Psalm 95:6)
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