GODDELIJKE REDDING UIT DE LAATSTE CRISIS DER MENSHEID
Uitgegeven door worshipJehovah.org
Copyright © 2011 worshipJehovah.org
alle rechten voorbehouden
Afbeelding omslag: Copyright © 2011 worshipJehovah.org

Verkrijgbaar in vertaling:
Arabisch, Bengaals, Chinees, Nederlands, Engels, Frans, Duits, Hindi,
Indonesisch, Italiaans, Japans, Koreaans, Portugees en Spaans (Europese en
Latijns-Amerikaanse), Russische en Thaise
via www.worshipJehovah.com

worshipJehovah.org is niet geassocieerd met een religie

COPYRIGHTVERKLARING
Dit document mag worden gekopieerd, gepubliceerd en doorgegeven aan derden, en specifiek hiervan
afgeleide inhoud mag worden samengesteld, gekopieerd, gepubliceerd en in zijn geheel of gedeeltelijk
worden doorgegeven, mits de bovenstaande copyrightverklaring en deze copyrightlicentie in al deze
kopieën en afgeleide inhoud worden opgenomen. De enige afgeleide inhoud die is toegestaan onder
deze copyrightlicentie is:
I.
II.
III.
IV.

werken die de complete inhoud of delen van dit document bevatten met als doel het bieden
van commentaar of toelichtingen (zoals een geannoteerde versie van het document),
werken die de complete inhoud of delen van dit document bevatten met als doel het opnemen
van functies om toegang te bieden,
vertalingen van dit document in talen anders dan Engels of in andere formaten en
werken die gebruik maken van deze specificatie in standaard gelijksoortige producten door
implementatie (bijv. in zijn geheel of gedeeltelijk knippen en plakken) van de hierin
opgenomen functionaliteit.

De inhoud van het document zelf mag echter op geen enkele wijze worden gewijzigd, waaronder de
verwijdering van de copyrightverklaring, tenzij dit nodig is om het document in andere talen dan de
Engelse taal of naar een ander formaat te vertalen.
Bovengenoemde beperkte toestemmingen blijven geldig en worden niet ingetrokken door de auteur of
worshipJehovah.org of diens opvolgers of cessionarissen.

Divine Rescue from Mankind’s Final Crisis
Edition 2.00 (Dutch) PDF
imp 19th Feb 2014

Inhoud
Toewijding
Voorwoord

i
iii

Deel 1 — Redenen voor Vertrouwen
Inleiding
Dageraad…
Goddelijke Interventie
De Nevel Opheffen
Het Thema van de Bijbel
De Laatste Profeet
Onze Benadering
…samenvatting

1
3
4
8
11
17
22
28
33

Deel 2 — Gehoor geven aan onze Aanroep
Onze Aanroep en Gods Antwoord
Goddelijke Redding
Veiligheid
Helderheid
Echte verlossing
Oordeel & openbaring
Het leven instappen
…samenvatting

35
37
43
43
45
52
56
64
67

Deel 3 — Onze Rol in Gods Interventie
Waardering
Wanneer Wenden wij ons tot God?
Ons Unieke & Heilige Voorrecht
Aanhangsel
Bibliografie

69
71
74
78
85
87

Fig 1 - Gebeurtenissen van de Visie van De Openbaring

14

Toewijding
aan de Almachtige God

יהוה
onze Hemelse Vader,
en voor de vrede van ieder die leert van Zijn goedheid

~ i ~

~ ii ~

Voorwoord
Deze uitgave brengt goed nieuws in roerige tijden.
De klimaatcrisis wordt nu erkend als een levensgevaarlijke
bedreiging voor de mensheid, gevaarlijker dan alles wat we
eerder hebben getrotseerd. Voor het eerst verschijnt het
vooruitzicht van het einde van ons volk aan de horizon.

Dat harde besef gaat gepaard met de zorg over een
oordeel uit de hemel, een oordeel waarvan wij hadden
verwacht dat het lang na onze tijd, buiten onze zorgen om
zou plaatsvinden. Maar nu zien we het dreigende gevaar
en de klassieke zekerheden in ons leven zijn niet langer
krachtig genoeg om troost te bieden.

Dit boek beschrijft hoe de hemel steeds verwachtte dat wij dit
moment zouden bereiken. Het maakt duidelijk dat er een redding
zal zijn voor iedereen — niet op basis van geloof of religie, maar
van de behoefte van de mensheid — en dat de Almachtige God,
Die steeds zo wreed werd afgeschilderd als Hij die terugkeert in
woede, in plaats daarvan opgetogen reageert op onze roep om
hulp.

~ iii ~

De klimaatcrisis zal pijnlijk zijn, maar tot een einde komen, en wij
zullen overleven en floreren dankzij Gods Goddelijke Redding.

~ iv ~

Deel 1
—
Redenen voor
Vertrouwen

~ 1 ~

~ 2 ~

Inleiding
In onze jeugd hebben we als kinderen allemaal wel eens
om hulp geroepen. We waren misschien verdwaald, in een
sloot gevallen of probeerden iets moeilijks te ondernemen.
We roepen om hulp, en onze vader of moeder komt ons
helpen.

Nu bevindt de mensheid zelf zich in een situatie waar zij
zich niet alleen uit kan redden. Net zoals dat kind zijn we
te angstig, en zonder hulp zouden we weggevaagd worden.
Wij als volk hebben ook een Vader die we om hulp kunnen
vragen, en Hij zal ons komen helpen.

Dit boek is dus een aanmoediging voor ons allen om onze angsten
los te laten.

In de volgende hoofdstukken wordt kort de

klimaatcrisis behandeld en vervolgens wordt er besproken wat er
nodig is om hulp in te roepen, wie dat zal doen en wat de
toekomst ons zal brengen.

Er liggen zowel memorabele — als

schitterende — tijden in het vooruitzicht.
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Dageraad…
Een warme wolk aan de horizon
Toen de 21ste eeuw aanbrak met de belofte van een nieuw begin,
vertelde een terugblik ons hoeveel we hadden bereikt.
hadden

twee

wereldoorlogen

overleefd,

een

We

atoomoorlog

vermeden en geleerd hoe we ziektes onder controle konden
houden.

We konden zelfs met wat geduld herstellen van een

occasionele natuurramp.
We werden ons echter ook steeds meer bewust van een totaal
ander

en

wereldwijd

probleem.

Nieuwsberichten

over

verschrikkelijke droogte in de ooit zo vruchtbare korenschuur
Australië,

over

smeltende

ijskappen

en

extreme

weersomstandigheden maakten ons duidelijk wat wetenschappers
al jaren wisten: het wereldklimaat bevond zich in een crisis.
Het probleem was zo moeilijk te bevatten dat het even duurde
voor we de omvang ervan beseften.

We waren er altijd vanuit

gegaan dat onze wereld stabiel was, maar het idee dat het
volledige weersysteem van onze planeet onbeheersbaar zou
kunnen worden, boezemde ons angst in.
Het besef dat wij met de industriële revolutie de crisis zelf hadden
veroorzaakt was eveneens zorgwekkend.
~ 4 ~

Het had tweehonderd

jaar geduurd voor het gevaar ons opviel; het gevaar dat we al die
jaren door onze levensstijl hadden verergerd.

De schok die dit

teweegbracht zorgde er alleen maar voor dat ons vertrouwen in
onze besluitvaardigheid werd ondermijnd.

Een eerste begin…
Hierna kwam de zelfgenoegzaamheid.

In een mum van

tijd namen de veranderingen in het milieu geologische
proporties aan en toch leek het in onze ogen maar een
langzaam proces te zijn.

We raakten gewend aan de klimaatveranderingen.

De

steeds erger wordende hittegolven en overstromingen
werden spannende “seizoenswonderen” om gade te slaan –
alsof het een soort vreemde kudde was die door ons
territorium trok. We zagen ze als indringers, maar niet als
een bedreiging.

Later, nadat we veelvuldig hadden gehoord en gelezen
over de smeltende ijskappen, mislukte moessons en
heftige stormen, voelden we ons nog steeds niet echt
ongemakkelijk: dit was tenslotte de nieuwe status-quo
voor een maatschappij die gewend was geraakt aan
verandering.

Er gebeurde nog iets anders. Een aantal mensen nam de
verantwoordelijkheid op zich om te voorkomen dat het
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klimaat verder beschadigd zou raken. Goedaardige zielen
spoorden ons aan alles op alles te zetten — niet alleen
omdat ze voor hun eigen leven vreesden, maar ook vanuit
een

oprechte

bezorgdheid

voor

een

planeet

die

nu

kronkelde van de pijn. Hier kwam de mooie kant van de
menselijke natuur naar boven!

Ons volk dat zo veel had

genomen, begon uit zichzelf te geven.

…het besef begint te dagen
Maar die goedbedoelde pogingen waren niet voldoende: we
vochten tegen iets dat we niet konden voorspellen of
bevatten en jaar na jaar liepen we achter de feiten aan en
herschreven we wat we wisten over het klimaat. Er waren
geen “grondoorzaken” meer om aan te pakken — het
klimaat was lang geleden al begonnen op zichzelf te teren
— en onze manier van leven bleef te industrieel om te
veranderen. Zowel wetenschappers als miljoenen normale
goedaardige mensen brachten de reusachtige uit te voeren
taak in kaart… en zagen duidelijk wat er aan de hand was.

Als

we

in

het

jaar

2000

de

volledige

omvang

van

de

klimaatveranderingen in dat decennium hadden gekend, dan zou
ons dat hebben verafschuwd.

Toen het volgende decennium

aanbrak, wisten we dat het alleen nog maar erger zou worden en
onmogelijk te negeren. De “rondtrekkende kudde” zou ons geen
~ 6 ~

uitkijkpunten gunnen vanwaar we veilig de situatie konden
observeren. Dit is niet zoals een oorlog of financiële crisis… deze
crisis is krachtig, verraderlijk en we hebben er totaal geen controle
over. Dit is de moeder van alle toekomstige crises — deze crisis is
fataal.
Als we willen overleven, dan hebben we dringend hulp nodig van
onze Schepper.

~ 7 ~

Goddelijke Interventie
Een bron van hulp?
Hij Die de aarde heeft geschapen, zou toch krachtig genoeg
moeten zijn om haar te helen!

En toch, de gedachte de

Almachtige in te schakelen, brengt uiteenlopende gevoelens bij
mensen naar boven.

Onbehagen
Die bezorgdheid komt voort uit gedachten over “het
einde”, waar het geloof vurig over heeft gepredikt.

Er

bestaat bijna geen geloof dat Gods laatste interventie niet
als angstaanjagend afschildert.

Daardoor hebben velen

beslist dat de klimaatcrisis wellicht onderdeel is van een
Goddelijk plan, en men vraagt zich af:

“De Heilige Schrift beschrijft toch een
dergelijk einde van de wereld?
Armageddon? Een Dag des Oordeels?”
Zij maken zich zorgen dat het vergaan van de natuurlijke
wereld een opzettelijke afleiding van God is en plaatsvindt
vlak voor de ongelovigen worden afgeslacht.

Deze notie

werpt de beangstigende vraag op wie in Gods ogen als
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waardig zal worden beschouwd, en werpt wanhopige
vragen op, zoals:

“Ben ik wel goed genoeg geweest? Zou Hij
me überhaupt wel redden? Wat is het
“enige ware geloof”? Hoe kom ik
hierachter? Waar moet ik in geloven?”
Ook al hebben we hulp nodig, sommige mensen zouden
bang zijn erom te vragen, en zeggen:

“Vragen we zo niet om onze ondergang
door een Goddelijke bron in plaats van
deze natuurlijke bron?”
De klimaatcrisis is erg genoeg, maar het idee dat God Zelf
niets zou doen en zou toekijken — net wanneer Zijn hulp
zo hard nodig was — veroorzaakt een koud en vernietigend
gevoel van afwijzing.

Verfrissing
Het

zijn

echter

juist

deze

omstandigheden

—

onze

kortzichtige voogdij over de aarde, die als gevolg daarvan
kronkelt van de pijn, onze levens die in gevaar zijn en onze
bezorgdheid over een oordeel — die hebben aangezet tot
het tijdige opheffen van de nevel rondom Gods reputatie
door Zijn Heilige Geest.
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De “tijd van het einde” is bijna 2000 jaar lang onjuist
beschreven. De Almachtige God heeft nooit gewild dat wij
levenslang stress ervaren over een verlossing.

Zijn

reputatie wreed te zijn en het pad naar Zijn gunst te
midden van een chaos aan godsdiensten te verbergen, is
teniet gedaan.

Deze crisistijd is ook een tijd van verlichting, een tijd waarin valse
leren uiteenvallen en de oude — ooit bekende — waarheden terug
boven komen drijven.

Met die verfrissende helderheid toont de

waarheid over de Almachtige God en Zijn interventie zich zowel
eenvoudig als mooi…
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De Nevel Opheffen
Verschillende geloven hebben God sinds jaar en dag neergezet als
wreed en wraakzuchtig. Ze leerden ons dat Gods interventie het
vlammende vuur van “Armageddon” zal zijn, waarbij alleen de
uitverkorenen het leven zal worden gespaard.

Deze prediking

heeft ervoor gezorgd dat mensen generaties lang hebben geleefd
in angst voor een plotse Goddelijke slachting.
Als

gevolg

hiervan,

houden

sommige

mensen

de

wereldgebeurtenissen nauwgezet in de gaten met het Boek
Openbaring in de hand. Ze zoeken naar bewijzen voor de zeven
offerschalen met Gods woede, het rijden van de “vier ruiters van
de

Apocalyps”

en

de

voorbode

van

de

grote

oorlog

van

Armageddon. Door te zoeken naar “verborgen” aanwijzingen van
waar we ons bevinden in de loop der tijd, hopen zij zich voor te
kunnen bereiden op de komst van God en zodoende zichzelf te
verzekeren van Zijn gunst, voorde grote dag aanbreekt.

Timing…
Maar de gebeurtenissen van de Openbaring hebben nog
niet plaatsgevonden.

De apostel Johannes die de auteur

was van het Boek schreef:
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Door de Heilige Geest kwam ik te zijn in de
dag des heren 1
Openbaring 1:10

Die dag des Heren, Christus' heerschappij over de aarde,
is nog niet aangebroken. Het zal worden voorafgegaan
door

een

kroning,

een

grootse

en

onmiskenbare

gebeurtenis voor hemel en aarde, zodat iedereen zal weten
dat we een nieuw tijdperk ingaan.

Alles in dat visioen vindt plaats gedurende de heerschappij
van Christus en niet daarvoor. De zeven offerschalen met
Gods woede zijn nog niet uitgeschonken, de trompetten
hebben nog niet geschald, en ondanks de vertrouwdheid
van hun wezen moeten die vier ruiters nog beginnen aan
hun tocht.

Al dit zoeken naar aanwijzingen en de angst om plotseling te
worden vernietigd is ten onrechte geweest.

Het gevreesde

Armageddon kan onmogelijk de eerstvolgende grote gebeurtenis
zijn.

1

“Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering.”
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Een plots oordeel?
Sommige mensen zijn hier niet door afgeschrikt en vrezen
dat er een “verrassingsaanval” vanuit de hemel zal
plaatsvinden — waarbij de “ongelovigen” verrast zodat zij
lijden onder hun “verschuldigde oordeel”.

Als bewijs

citeren zij Jezus' eigen woorden uit het evangelie:

“Niemand

weet

wanneer

die

dag

of

dat

moment zal aanbreken, de engelen in de
hemel

niet

en

de

Zoon

niet,

alleen

de

Vader.”
Marcus 13:32

Dit geschrift doelt echter niet op een verrassingsaanval op
het moment dat de klok in de hemel middernacht slaat, het
toont slechts aan dat de Almachtige God ons gedrag heel
goed kan voorspellen.

Hij wist dat wij Hem om hulp

zouden moeten vragen, Hij weet tot op de dag van
vandaag hoe lang onze beschadigde natuur erover doet om
dat moment te bereiken en Hij wist precies welke crisis ons
zal aanzetten Hem om hulp te vragen…

Door een gebeurtenis,
tijdsschema

niet

volgens

een

Gods interventie moet worden voorafgegaan door een
daadwerkelijk memorabele gebeurtenis, anders zou Hij de
laatste 1900 jaar op ieder willekeurig moment hebben
kunnen ingrijpen. Het moet iets bijzonders zijn op aarde,
~ 13 ~

Fig 1 - Gebeurtenissen van de Visie van De Openbaring
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iets dat de gewone mens zou zien, opdat hij zou waarderen
dat Zijn interventie een doel nastreeft.

De klimaatcrisis is die gebeurtenis.

Nooit eerder was er

een moment waarop ons volk een gevaar het hoofd moest
bieden dat onze overleving bedreigde.

Vele briljante

geesten hebben verklaard dat we niets kunnen doen om
rampen te voorkomen; we kunnen slechts wachten en
toekijken. Omdat er geen hoop is onszelf te redden, zullen
we uiteindelijk hulp moeten vragen — maar we kunnen wel
zelf bepalen wanneer we die noodkreet slaken.

De bredere context
Sommige mensen hebben zich afgevraagd waarom de
Almachtige niet gewoon nu ingrijpt.

De reden voor het

uitstel is dat hoewel de crisis zeker ernstig is, ze zelf in een
context kadert die nog veel relevanter voor ons is.

Hoewel dit onwaarschijnlijk kan lijken voor een volk dat
oog in oog staat met haar vernietiging, verklaart deze
context de geschiedenis van de mensheid zelf en zal ons
zowel

redden

als

ons

verzekeren

dat

dezelfde

gebeurtenissen ons niet nogmaals zullen overkomen.

Op

deze manier toont deze context een adembenemend
menslievende en toegankelijke God die eeuwenlang van
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ons verborgen is geweest als gevolg van religieuze
doctrine.

Deze eenvoudige en omvattende context — het thema van de
geschiedenis van de mensheid tot dusver — wordt duidelijk
vermeld aan het begin van de Bijbel in het Boek Genesis.
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Het Thema van de Bijbel
Kan de mensheid leven zonder God?
De Bijbel is een onafgewerkte geschiedenis van de mensheid. Het
had het verhaal moeten zijn van onze voortuitgang onder Gods
toezicht. Helaas werd het het verhaal van onze grootste fout —
maar ook van ons herstel.

Dat thema verklaart waarom God

binnenkort zal ingrijpen.

Een perfect begin…
De eerste twee mensen die door God werden geschapen,
leefden onder Goddelijke bescherming – wat velen kennen
als de Hof van Eden. Alles was perfect: ze kregen hulp en
advies van God, waren in uitstekende gezondheid en
hadden de gehele aarde als erfgoed.

Omringd door al dat goeds, begon Adam zich af te vragen
wat “niet goed” zou kunnen betekenen. God waarschuwde
hem dat een dergelijke kennis een te groot innerlijk
conflict zou veroorzaken en raadde het hem af.

Om hem te helpen, wees God een boom aan die, wanneer
Adams gedachten weer zouden afdwalen, hem eraan zou
herinneren dat het gevaarlijk was. Hij zou naar die boom
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kijken die hem zou verlichten, hem Gods raad doen
herinneren en door zich er vanaf te keren, zou hij
gevaarlijke denkbeelden uit zijn gedachten weren.

…Onafhankelijkheid
Maar uiteindelijk overtuigde de hoofdengel in Eden, Adam
en Eva ervan dat God hen in hun groei belemmerde.

“Het enige wat ze hoefden te doen”
zei hij,

“was te kiezen voor onafhankelijkheid”
en dan zouden zij als God zelf zijn.

Dat zich vervreemden van Gods zorg dwaas was, drong
niet tot hen door, noch het feit dat hun levens van Hem
afhingen.

En dus kozen ze voor onafhankelijkheid en

verlieten ze Eden en namen zij zelf het heft in de wereld in
handen. Nu zouden zij de bestuurders zijn, “vrij” en aan
niemand verantwoording verschuldigd.

Een vraag…
Er zijn mensen die zich afvragen waarom de Almachtige
hen

niet

eenvoudigweg

vernietigd

heeft

opnieuw te beginnen met gehoorzame zielen:
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om

daarna

“Zou het niet Zijn recht zijn geweest?
Zou het niet duizenden jaren van
problemen hebben voorkomen?”
Een dergelijke daad had niet kunnen voorkomen dat
hetzelfde opnieuw zou zijn gebeurd, noch zou het Gods
handhaving van de kwestie hebben bewezen.

Bovendien

was er nog nooit eerder een creatie naar Zijn beeld
geschapen — hemels of menselijk — gestorven. Afgezien
daarvan was Hij hun Vader en een Vader ontdoet zich niet
zo gevoelloos van Zijn kinderen.

Daar komt nog bij dat de raad van God aan Adam geen
dreigement was, maar een waarschuwing voor de gevolgen
van onafhankelijkheid. Deze rebellie was slechts een fout
van een heel jonge schepping. Het zou ervan kunnen leren
en zich kunnen herstellen, net zoals Adam vele kleine
fouten had gemaakt en eruit had geleerd.

Dus herinnerde God hen aan Zijn waarschuwing dat zij niet
zonder Hem zouden overleven.

Daarna liet hij hen hun

eigen weg gaan, opdat de afstammelingen van Adam uit
ervaring zouden leren wat Adam als raad niet had gevolgd.

Dit is altijd het gehele onderwerp van ons bestaan geweest —
het feit dat wij hebben geleerd dat we God nodig hebben om te
~ 19 ~

kunnen overleven. Dit probleem moet worden opgelost, voor onze
eigen veiligheid.
Als God zou terugkeren om eenvoudigweg miljoenen mensen af te
slachten op het moment van onze bewustwording, wat altijd Zijn
reputatie is geweest, dan zou dat niets bewijzen. Daarentegen is
het de bedoeling van God dat we, als voltallig volk, zowel leren
van als voordeel halen uit het leren.

Leren, en de terugkeer van Christus
Met dit doel heeft God zowel de natie Israël als later de 1eeeuwse Messias voorbestemd als gids voor hun tijdperk.
In afwachting van hen heeft Hij door de eeuwen heen
profetische
Abrahams

gebeurtenissen
offer

laten

van Izaäk,

het

voorvallen
paaslam,

—
en

zoals
koning

Salomon – zodat, wanneer zij plaatsvonden, mensen erop
konden vertrouwen dat ze het werk van God waren.

Ze

werden Zijn stapsteen in de wereld.

Sindsdien is het Gods bedoeling geweest ons vertrouwen te
geven ter voorbereiding van onze tijd van beproeving,
zodat wanneer de “belangrijke gebeurtenis” — die ons door
ervaring leert wat Adam niet als raad wilde opvolgen —
zich voordoet, wij de Ene waar wij een beroep op doen
zullen

kennen

en

vertrouwen.

Daarna

zal

de

langverwachte terugkeer van de Messias de derde — en
laatste – stapsteen in ons herstel vormen.
~ 20 ~

De belangrijke gebeurtenis
Hoewel

onze

geschiedenis

na

Christus

turbulent

is

geweest, hebben we lang moeten wachten op onze “tijd
van beproeving”. Het duurde tot de 17e eeuw voor we de
kiemen van de klimaatcrisis plantten en pas veel later
realiseerden we ons dat het ons zou vernietigen.

Desondanks hebben we nog steeds niet erkend dat we God
nodig hebben en dat Hij hier is om ons te helpen.

Onze

onafhankelijkheid en onjuiste voorstelling van Hem hebben
het ons doen vergeten.

Met dit vooruitzicht heeft God voor steun gezorgd in ons uur van
nood: een profeet — de Laatste Profeet in het tijdperk van de
onafhankelijke mens – die ons naar Hem toe keert voor hulp.
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De Laatste Profeet
in het tijdperk van de onafhankelijke mens
Vele generaties zijn heengegaan sedert de tijd van de apostelen,
waarbij we geen Goddelijke begeleiding noch profeten hebben
gekend — en terecht. Sinds de tijd van de Gezalfde leven we niet
langer volgens de wet, maar onder toezicht van Gods onverdiende
goedheid. De apostel Paulus zei:
De

Wet

onze

leermeester

geworden

die

tot

Christus leidt, opdat wij ten gevolge van geloof
rechtvaardig verklaard zouden worden. 2 Maar nu
het geloof gekomen is, staan we niet langer
onder toezicht.
Galaten 3:24-25

De apostel Petrus zei ook:
“We geloven dat we alleen door de genade van de
Heer Jezus gered kunnen worden”
Handelingen 15: 11

Er kan niet worden geoordeeld onder de vleugels der vergiffenis,
en Jezus zelf heeft ons geleerd hoe wij een goede relatie met God
op kunnen bouwen. We hadden alles wat we nodig hadden om dit

2

“de wet hield toezicht op ons totdat Christus kwam, zodat we door ons vertrouwen op God als
rechtvaardigen konden worden aangenomen.” (De Nieuwe Bijbelvertaling)
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tijdperk tot een mooi tijdperk te maken: we hadden niet langer
nood aan richtlijnen, noch profeten…

De behoefte aan een Laatste Profeet
Dat gold tot het moment van de klimaatcrisis, die
“belangrijke gebeurtenis” die de vraag in Genesis zou doen
heropleven, namelijk:

“Kan de mensheid leven zonder God?”
De klimaatcrisis kan niet worden geremd of voorkomen.
Het is te ver gegaan om door technologie te worden
opgelost. Zelfs als we over een enorme kracht beschikten
om de crisis te bedwingen, zouden we niet weten hoe. De
crisis slaat wild om zich heen op zoek naar stabiliteit en zal
verder uit de hand lopen tot op het punt waarop de aarde
voor ons onbewoonbaar wordt.

Dit

is

geen

“religieus”

standpunt:

vooraanstaande

wetenschappers bevestigen dat we toeschouwers zijn
geworden van een kracht sterker dan onszelf. Ja, de vraag
in Genesis is beantwoord. We zijn het “eindspel” voorbij —
er bestaat niet langer twijfel over het resultaat — we
hebben de fase “schaakmat in drie zetten” bereikt.
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Wanneer mensen met een crisis worden geconfronteerd, willen ze
advies, maar in dit geval zal zelfs het beste menselijke advies
vruchteloos blijken. Er is echter een raad die ons zal redden en
hij komt van de Laatste Profeet uit ons tijdperk…

De Laatste Profeet
Vreemd genoeg is de aarde de Laatste Profeet en het
klimaat zijn stem.

God heeft zijn raad geplaatst in de

ramp die ons bedreigt.

De aarde, die is getuige geweest van alles wat de
mensheid ooit heeft gedaan — de aarde, waar de mensheid
beloofd had voor te zorgen toen God zei:

“Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de
aarde en breng haar onder je gezag”
Genesis 1:28

getuigt tegen ons. Het verklaart niet alleen dat we hebben
gefaald in onze belofte aan God, maar ook dat we het thuis
dat Hij voor ons had voorzien, werkelijk hebben veranderd
in een gevaarlijke plaats voor Zijn schepping.

En heel

toepasselijk, hoewel we ons hier wellicht niet bewust van
zijn, roept het klimaat ook datzelfde vraagstuk in Genesis
op, het vraagstuk dat de sleutel is voor onze overleving.

Zoals alle profeten komt het voor uit de gevolgen van ons
gedrag.

Zoals alle profeten verklaart het een boodschap
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met een oordeel — niet tegen ons persoonlijk, maar tegen
ons vermogen te overleven zonder God.

Echter, in

tegenstelling tot zijn voorgangers, kan deze profeet niet tot
zwijgen worden gebracht of te schande worden gemaakt of
worden genegeerd.

Dit is de enige profeet die nodig is voor deze boodschap, de
perfecte getuige van de nutteloosheid van onze onafhankelijkheid
van God. Effectiever dan de stem van om het even wie, spreekt
het rechtstreeks tot de harten van alle levenden, overstijgt het
taal, intelligentie, status en geloof. De neerwaartse spiraal van de
crisis verzekert ons ervan dat het zal blijven “spreken” tot we ons
richten op de Ene Die we zo vele generaties geleden hebben
achtergelaten.
Daarom gaf Jezus Christus het voorbeeld van de Verloren Zoon…

De Verloren Zoon
Een jongeman vroeg zijn Vader om het deel van
het bezit dat hem toekwam.
voor

een

onafhankelijk

Hij vertrok en koos

leven

ver

weg

van

ouderlijke wijsheid en verkwistte zijn vermogen.
Uiteindelijk,

wanhopig

en

stervend

van

de

honger, besloot hij terug te keren naar zijn vader
om hulp te vragen…
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…terwijl hij nog ver weg was, werd zijn vader
hem gewaar, snelde op hem toe, viel hem om de
hals en kuste hem teder.

Terwijl de zoon diep

berouw toonde voor zijn daden, uitte zijn vader
een ongebreidelde vreugde, en verwelkomde
hem thuis vol vreugde als een zoon en vierde
rijkelijk zijn thuiskomst.
Lukas 15: 11- 32
(samengevat)

De mens is de Verloren Zoon. Via de eerste twee mensen
ontvingen we de erfenis waar wij recht op hadden — de
aarde.

We hebben onafhankelijk geleefd en zullen dit

blijven doen tot ook wij erkennen dat we niet alleen
kunnen overleven.

Wanneer wij terugkeren naar onze

Hemelse Vader, zal Hij Zich naar ons toe haasten om ons
te begroeten — niet met een slachting, maar met vreugde
omdat hij ons terug kan verwelkomen onder Zijn zorg.

Toch roept dit wenden tot God een bekende vraag op:

“Wie zal ons naar God leiden, en welke van de
vele kerken spreekt voor de Almachtige?”

Wie moeten we volgen?
De

Laatste

Profeet

heeft

geen

voorkeur

voor

een

bepaald(e) ras, religie, prediker of natie, maar behoort tot
God alleen. Zodoende veroorzaakt de Laatste Profeet geen
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onenigheid, maar spreekt hij iedere ziel evenzeer aan —
ongeacht zijn of haar geloof.

Er is niemand op aarde die wij moeten volgen en er
bestaat geen kerk die ten gunste van ons spreekt. De tijd
van onze verlichting en redding is te gewichtig om
dergelijke afleidingen toe te staan.

In

plaats

daarvan,

richt

de

Laatste

Profeet

ons

verzoek

rechtstreeks aan de Almachtige God in de hemel, en Hij moet op
een speciale manier worden benaderd…
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Onze Benadering
Trouw aan het Onze Vader, hebben aanhangers van God gebeden
dat Zijn wil geschiedde op aarde.

De beste en mooiste zielen

hebben geroepen, maar Gods koninkrijk is niet verwezenlijkt.
Zelfs als het om de klimaatcrisis zelf ging, zorgden die gebeden
niet voor Gods interventie.
De stilte is niet het gevolg van een gebrek aan geloof van degenen
die hem roepen, of omwille van enige zonde.

Welgemeende

gebeden zijn zeker waardevol, maar een georganiseerd geloof
speelt geen rol in de op handen zijnde interventie vanuit de
hemel. God wacht op een speciale roep om hulp, en het is geen
kwestie van geloof of welgemeende aanbidding — niet eens van
goed of kwaad — maar van autoriteit…

Een geval van autoriteit
Toen de eerste mens, Adam, koos voor onafhankelijkheid,
werd hij verantwoordelijk voor de leiding en het welzijn
van zijn afstammelingen.

De mens had Gods positie op

aarde overgenomen.

Iedere natie heeft door de eeuwen heen zijn eigen
regionale deel van die autoriteit geërfd en de heersers van
de naties vertegenwoordigen hun volledige bevolking. De
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Heilige

Schrift

beschrijft

dat

heersers

omwille

hun

leiderschap als “superieur gezag” gewaardeerd dienen te
worden, wat de apostel Paulus ook duidelijk aangaf:

Iedereen moet het gezag van de overheid
erkennen, want er is geen gezag dat niet
van God komt; ook het huidige gezag is
door God ingesteld.

Wie zich tegen dit

gezag verzet, verzet zich dus tegen een
instelling van God, en wie dat doet roept
over zichzelf zijn veroordeling af.
doet

wat

goed

is

heeft

van

Wie
de

gezagsdragers niets te vrezen, alleen wie
doet wat slecht is.
U wilt niets van de overheid te vrezen
hebben?

Doe dan wat goed is en ze zal u

prijzen, want ze staat in dienst van God en
is er voor uw welzijn. Maar wanneer u doet
wat slecht is, kunt u haar beter vrezen: ze
voert het zwaard niet voor niets, want ze
staat in dienst van God, en door hem die
het

slechte

doet

zijn

verdiende

straf

te

geven, toont ze Gods toorn.
Romeinen 13: 1- 4

Dit is de manier voor iedere nationale heerser, of hij nu
liefdadig of wreed is.

Als bewijs hiervan gaf de apostel

Petrus tijdens een uitermate opstandige tijd voor de Joodse
natie, het volgende advies:
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Erken omwille van de Heer het gezag van
de bestuurders die door de mensen zijn
aangesteld:

van

de

keizer,

de

hoogste

autoriteit, en van de gouverneurs, die hij
heeft

afgevaardigd

om

misdadigers

te

straffen en om te belonen wie het goede
doen…
Houd iedereen in ere, heb uw broeders en
zusters

lief,

heb

ontzag

voor

God

en

eerbiedig de keizer.

1 Petrus 2: 13- 17

— “de keizer” op dat moment was de gevreesde Nero! Dus
de raad die Paulus en later Petrus gaf, was consequent: de
bevolking is onderworpen aan de autoriteit van wie haar
gebruikt.

Hedendaagse autoriteit
En dus vormen vandaag de dag, voor iedere natie, zowel
het staatshoofd als de nationale leider het superieure
gezag voor hun burgers.

Deze paar honderd mannen en

vrouwen vertegenwoordigen iedere ziel op aarde op een
manier waarop religieuze leiders dat niet doen, omdat zij
collectief

het

algemene

gezag

over

de

wereld

vertegenwoordigen dat Adam zich in Eden van Almachtige
God toe-eigende.
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Dit zijn de personen waar wij ons op moeten beroepen
voor onze Goddelijke Redding.

Er bestaat geen hogere

macht bij wie wij bezwaar kunnen aantekenen tegen hun
acties, geen conflict met hun oproep. Voor het eerst in de
geschiedenis zal, door middel van haar oproep, het
algemeen gezag dat Adam zich van de Schepper toeeigende, de hemel aanroepen.

Het zal oneerlijk lijken in de ogen van de gelovigen, maar dit is
een tijd — zoals toen Mozes aan de kustlijn van de Rode Zee
stond — waar zij gewoon moeten “staan en toekijken”.

En zij

zullen blij zijn “slechts toeschouwers” te zijn wanneer zij zich
realiseren dat de rechtvaardiging hiervoor ligt in een prachtige
naam…
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…samenvatting
In dit onderdeel wordt omschreven wat zal
gebeuren.

In

tegenstelling

tot

de

beloften van vele geloven, is onze redding
door Gods interventie niet afhankelijk van
het geloof erin, maar een gevolg van Zijn
hoogste doel om voor ons te zorgen.
In deel twee wordt beschreven hoe God zal
deze

aanroep

zal

beantwoorden,

wordt

deze wereldwijde redding vergeleken met
de

redding

die

omschreven,

en

omvang

van

in

de

wordt

Zijn

duidelijk.
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Bijbel
de

Goddelijke

wordt

volledige
Redding
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Deel 2
—
Gehoor geven aan onze
Aanroep
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Onze Aanroep en Gods
Antwoord
Wanneer onze heersers de hemel aanroepen, maakt het niet uit
dat sommigen ongelovig zijn of dat sommigen andere namen
gebruiken voor God.
“Allah” of “Jahweh”,
“Vader” of “Jehova”
— er is maar één Almachtige God. Hij zal reageren, niet op een
naam, maar op de roep van het hele aardse gezag.

Terughoudendheid
Sommige heersers zullen zich ongemakkelijk voelen.

Zij

weten dat er meestal een prijs te betalen is voor hulp —
beslist financieel, vaak een verlies van vrijheid. Sommigen
herinneren zich wellicht bittere tijden waarin een helper
gezag eiste in ruil voor hulp, maar niet dezelfde dringende
bezorgdheid voelde over hun gelofte.

Het vooruitzicht

machteloos en onderdanig te zijn kan net zo pijnlijk zijn als
de noodsituatie zelf.

Ditmaal, echter, zullen alle heersers verenigd zijn. Er zal
geen onbehagen zijn over het feit dat men zich zwakker
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toont in het bijzijn van anderen, noch zal er een reden zijn
te

lijden

onder

de

wil

van

een

machtige

naaste.

Desalniettemin zal er een ongemakkelijke bezorgdheid
bestaan over het feit dat een roep om hulp aan God een
soort overgave betekent. Tenslotte roepen zij uit wanhoop
om hulp bij een onbekende macht en weten zij niet wat te
verwachten…

Geruststelling
Gods antwoord zal echter ondersteunend en geruststellend
zijn, helemaal anders dan wat de naties gewend zijn.

Ten eerste zal Zijn aanwezigheid voor iedere ziel overal ter
wereld zichtbaar zijn in de hemelen.

De mens zal snel

beseffen dat dit een veel grotere macht is dan het klimaat
dat

hen

zo

lang

heeft

bedreigd.

Zijn

kracht

zal

overduidelijk zijn doch niet overweldigend, immens doch
geen opgelegd of prominent kenmerk. De heersers zullen
een blik werpen op de op handen zijnde klimaatsdreiging
— onbeslist zoals de wateren van de Rode Zee — en de
menslievendheid die zich verschuilt achter de kracht die op
hun verzoek tot hen is gekomen!

De mens zal snel beseffen dat er geen prijs moet worden
betaald, dit is geen overgave. Dit is Iemand Die we lang
hebben

genegeerd

maar

Die
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snel

heeft

gereageerd;

Iemand Die, ondanks Zijn kracht, ze ons nog nooit heeft
opgedrongen. Zijn interventie verandert de richting van de
mensheid! Dit is iets waarvan we zullen hopen dat we al
het generaties eerder hadden gedaan!

De Almachtige God zal snel handelen. Hij zal de harten van iedere
ziel geruststellen door aan te kondigen dat Zijn ingrijpen geen
geïsoleerde gebeurtenis is, maar in lijn ligt met Zijn eerdere
handelingen met betrekking tot de mensheid, en dat Hij doorheen
de geschiedenis gebeurtenissen heeft opgezet om ons voor te
bereiden op deze dag. Mensen zullen ze voor de geest roepen en
iedereen zal op dat moment begrijpen dat we nooit alleen zijn
geweest: God heeft al die tijd gewacht tot wij Hem om hulp
zouden vragen.

Dan zal Hij verkondigen dat onze redding in de

handen van Zijn Zoon ligt — de Messias, Jezus Christus.
Sommige mensen zullen zich afvragen:

“Waarom beantwoordt Christus zelf dan niet onze
aanroep?”
De reden hiervoor is dat de wereldheersers Almachtige God
hebben aangeroepen en niet Zijn Zoon, en sommigen zullen God
hebben aanbeden via een totaal ander geloof.

Als de gehele

wereld de Messias dient te accepteren als de liefdadige autoriteit
uit de hemel, dan zal God Zelf hem aan ons moeten voorstellen.
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Het is begrijpelijk dat het herstel van het klimaat hetgeen zal zijn
wat

de

meesten

zal

bezighouden

en

voor

hen

kan

deze

voorstelling van de Gezalfde oppervlakkig lijken. Als we echter de
context van Gods interventie ontdekken, zullen we begrijpen dat
het meer is dan een snelle redding, dat Hij een deur opent naar
een prachtige toekomst.

Gods interventie in deze context
Gods interventie is geen geïsoleerde gebeurtenis; het is
Zijn

laatste

steunbetuiging

met

betrekking

tot

het

onderwerp van de Bijbel. Er zal gebouwd moeten worden
op het huidige stapsteen — de Christelijke Weg — net
nadat het op zijn beurt is ontstaan uit het eerste
stapsteen, met name de Hebreeuwse natie.

De blijvende context van die Christelijke Weg wordt door
Jezus Christus zelf verklaard aan het einde van het
evangelie van Mattheus, met de woorden:

“Mij is alle macht gegeven in de hemel en
op de aarde.”
Mattheüs 28: 18

Sindsdien is ieder gebed gericht tot de hemel, iedere roep
aan God en elk verzoek aan de Heilige Geest ontvangen
door Jezus Christus voor zijn Hemelse Vader. Niet alleen
christenen, maar ieder die van de Almachtige houdt in elk
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geloof is verzorgd en rijkelijk gewaardeerd door diezelfde
Zoon van God.

Na 1900 jaar onze roep te hebben

gehoord, mogen wij erop vertrouwen dat de Messias ons
heel goed begrijpt.

Ondanks Gods Eigen Interventie, is Christus' gezag nog niet
vastgesteld.

De volgende fase in ons herstel — de heerschappij

van Christus — wordt straks ingezet.
hun

autoriteit

onderwerpen

aan

onderwerpen aan Zijn Zoon.

Wanneer de wereldleiders

God,

zullen

zij

het

ook

Dit verklaart de manier van Gods

Interventie en luidt een nieuwe fase in het leven van Christus in…

De rol van de Gezalfde
Op dat moment, wanneer het hele aardse gezag aan hem
is onderworpen, zal de Heilige Schrift in Openbaring en
Timotheüs 1 worden volbracht wanneer Jezus Christus
wordt:

“De

Koning

regeren

en

van
Heer

hen
van

die
hen

als

koningen

die als

heren

regeren 3”
1 Timotheüs 6: 15
Openbaring 17: 14 & 19:16

3

“een Heere der heren, en een Koning der koningen” - Openbaring
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Dit is precies waarom de wereldleiders — en zij alleen —
het voorrecht hebben de hemel te aanroepen.

Hun roep

rechtvaardigt Christus in deze nieuwe en prachtige naam
met de macht om de gehele aarde te helen en leiden.

Het Boek Openbaring beschrijft deze Kroning as de eerste
van de gebeurtenissen wanneer de gehele schepping haar
dankbaarheid aan God en Zijn Christus erkent, met de
woorden:

Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder
de aarde en in de zee, alles en iedereen
hoorde ik zeggen:
“Aan HEM die op de troon zit en aan
het lam komen de dank, de eer, de lof
en de macht toe, tot in eeuwigheid.”
Openbaring 5:13

Deze unanieme lofzang vanop aarde werd nooit eerder
geuit, maar zal voortkomen uit de wereldwijde zucht van
opluchting als gevolg van onze redding.

En met deze spoedige afhandeling, zal de Almachtige God Zich
terugtrekken en de nieuwe Koning toestaan zijn heerschappij te
beginnen. Nu kan de Goddelijke Redding beginnen.
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Goddelijke Redding
Veiligheid
De eerste prioriteit van onze nieuwe Koning zal zijn het klimaat tot
rust te brengen, de reden van onze oproep. Hij heeft al eerder de
elementen gekalmeerd op het meer van Galilea, zoals beschreven
in het evangelie van Mattheüs:
Hij stapte in de boot en zijn leerlingen volgden
hem.

Plotseling

begon

het

meer

enorm

te

kolken, zodat de boot bijna door de golven werd
verzwolgen.

Maar Jezus sliep.

Ze maakten hem

wakker en riepen:
“Heer, red ons toch, we vergaan!”
Hij zei tegen hen:
“Waarom

hebben

jullie

zo

weinig

moed,

kleingelovigen?”
Toen stond hij op en sprak de wind en het water
bestraffend toe, en het meer kwam geheel tot
rust. De mensen zeiden vol verbazing:
‘Wat is dit toch voor iemand, dat zelfs
de

wind

en

het

water

hem

gehoorzamen?’
Mattheüs 8:23- 27
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Het klimaat zal zo snel tot rust worden gebracht dat het bijna
banaal zal lijken. En in werkelijkheid, hoe belangrijk het voor ons
ook is, is dit het kleinere wonder. Het feit dat God verscheen aan
de hemel waar iedereen Hem kon aanschouwen, is het echte
wonder omdat dat aanzicht het herstel van de menselijke natuur
stimuleert…
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Goddelijke Redding

Helderheid

Gods verschijning geeft ons een helder inzicht en verwerpt zo in
een oogwenk vele van onze misvattingen:

Bewijs van Gods bestaan
Vanaf die dag zal iedereen zonder twijfel weten dat God
bestaat!

Dit zal de harten van alle levenden raken.

Plotseling zijn we niet alleen en de immense kracht Die ons
heeft bezocht, is hier om ons te helpen.

Door alle

levenden te sparen, heeft God bovendien één van de
grootste

twistpunten

uit

de

geschiedenis

ongedaan

gemaakt…

Een einde aan religieuze verwarring
Geloof zal niet langer mysterieus zijn of angsten voeden.
Ieder geloof zal merken dat het andere nog aanwezig is en
men zal zich afvragen waarom zij – en zij alleen — de
aarde niet hebben geërfd.

De tot onderlinge verschillen

leidende notie van dat “ene ware geloof” zal niet langer
bestaan en de veronderstelling dat zij Gods “poortwachter
tot de verlossing” zijn, zal verdwenen zijn.
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Voor velen zal hun angst voor geloof van het ene op
andere moment ophouden te bestaan omdat de hemel zal
hebben gesproken voor zichzelf. Ze zullen nooit meer uit
angst accepteren waar zij niet in geloven.

God zal

gelovigen de mogelijkheid hebben gegeven de vrije wil die
Hij in ons heeft geschapen, te herwinnen.

Vrije wil
Ons “tijdperk van onafhankelijkheid” heeft haar naam geen
eer

aangedaan.

vermomming
voldoening.

Het

geweest

leven
–

is

een

veelbelovend,

tredmolen
maar

in

zonder

Er zijn zo veel regels en verwachtingen die

nergens toe leiden en die ieder aspect van het leven
bepalen.

Maar nu dat een goedaardige en wijze Koning gezag over
de wereld heeft — een Koning die niet kan worden
omgekocht

of

bedrogen

—

zullen

we

echte

onafhankelijkheid gaan ervaren. We zullen denken aan de
woorden die Christus tegen de onderdrukten sprak toen hij
hen uitnodigde en zei:

“Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en
onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie
rust geven.
van

mij,

nederig

Neem mijn juk op je en leer

want
van

ik

hart.
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ben

zachtmoedig

Dan

zullen

en

jullie

werkelijk

rust

vinden,

want

mijn

juk

is

zacht en mijn last is licht.”
Mattheüs 11: 28-30

God weet dat, wanneer onze liefde voor Hem wordt
afgedwongen, ze niet oprecht is.

Vrije wil is wat onze

giften waardevol maakt en Hij zal ons nooit vragen dit op
te geven.

Uiteindelijk zal de last van alle kunstmatige

controlemiddelen van ons tijdperk — zoals concurrentie,
het streven naar vooruitgang en het worden beoordeeld op
uiterlijk — van onze schouders vallen.

In plaats daarvan

zullen we vrij zijn van hart — de perfecte basis voor onze
ontwikkeling.

Autoriteit zonder afleiding
Grotere naties hebben altijd geregeerd over kleinere.

Nu

kan dit veranderen, omdat iedereen zal beseffen dat er in
de ogen van God geen bevoorrechte natie bestaat — iedere
natie zal dezelfde Koning boven zich hebben.

Welvaart,

macht en een rijkdom aan grondstoffen kunnen Gods gunst
niet afkopen. De woorden “groot” en “klein” zullen moeten
worden geherdefinieerd, omdat fijne motivatie het nieuwe
goud zal zijn die de Koning der koningen het meest zal
waarderen.

Leiders hoeven niet langer elk probleem zelf op te lossen of
zich zorgen te maken over hun beperkingen, omdat zij nu
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de leiding en steun van de Koning der koningen zelf zullen
hebben.

Hun succes zal niet langer afhankelijk zijn van

macht en handel. In plaats daarvan zullen diegenen die in
harmonie met de nieuwe Koning samenwerken, zien dat
hun naties floreren, een echo van Jesaja's bericht aan de
Hebreeërs:

“Ik

ben

de

HEER 4,

jullie

God,

die

jullie

onderricht in je eigen belang, die jullie leidt
op de weg die je gaat.
Luisterde je maar naar Mijn geboden, dan
zou jouw vrede zijn als een rivier, en je
gerechtigheid als de golven van de zee.
Je

nageslacht

zou

zijn

als

het

zand,

je

nazaten ontelbaar als zandkorrels. Je naam
zou nooit worden uitgewist, maar voor altijd
bij Mij voortleven.”
Jesaja 48:17-19

En door dit te doen, zullen zij degenen gaan begrijpen die
stilletjes hun hoge posten verlieten aan het begin van
Christus’ heerschappij…

4

In deze context verwijst naar de Almachtige God Jehova, niet naar Jezus Christus.
~ 48 ~

…omdat er koningen en heersers zullen
zijn die, bij het zien van de terugkeer van
Christus,

zullen

ambtstermijn
gekomen.

voelen

tot
Zij

een
zullen

dat

perfect
hun

hun

einde

is

belangrijke

posities verlaten en die “vrijheid als een
rivier”

voor

henzelf

nastreven,

zich

omdraaien om het Goddelijk leiderschap
waar zij zo lang op hebben gewacht, te
volgen wetende dat dit de weg naar het
Leven

is

en

dat

de

gehele

schepping

uiteindelijk hetzelfde zal doen.

Helderheid in godsdienstigheid
Degenen die ervoor kiezen onafhankelijk te blijven, zijn vrij
in hun keuze. Echter, degenen die ervoor kiezen te leren
van de Goddelijke natuur — Gods geest — zullen worden
beschouwd als degenen die een echt doel nastreven en
niet slechts “troost vinden in geloof”. Gods liefde zal niet
langer een filosofie zijn, omdat iedereen zal weten dat de
Messias zelf Gods gids voor ons allen is. Voor het eerst zal
godsdienstigheid wereldwijd duidelijk zijn.

We zullen allen begrijpen dat godsdienstigheid niet draait
om angst of schuld, maar om Gods ontwikkeling van ons.
We zullen begrijpen dat de echte betekenis van Gods
bedoelingen toen Hij ons schiep naar Zijn beeld, is dat we
geen

smekelingen

zijn,

maar
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kinderen

van

Hem

—

kinderen aan wie Hij de Goddelijke natuur schonk als gids
en bescherming.

Goddelijke leiding
Voor het eerst zal er actieve Goddelijke leiding op aarde
zijn.

De menselijke natuur — zo lang aan haar lot

overgelaten — zal de Goddelijke natuur als zowel steun en
concurrentie ervaren: “steun” om ons naar het echte Leven
te brengen, en “concurrentie” om te laten zien dat er iets
beters bestaat dan onafhankelijkheid. Eenmaal aanwezig,
zal de Goddelijke natuur hier blijven. We zullen nooit meer
hoeven te vertrouwen op onszelf.

We zullen snel ontdekken dat leren van de Gezalfde
helemaal anders is dan het volgen van onze geloven, net
zoals het evangelie berichtte tijdens Zijn Bergrede:

de mensen [waren] diep onder de indruk
van zijn onderricht, want hij sprak hen toe
als iemand met gezag, en niet zoals hun
schriftgeleerden.
Mattheüs 7:28- 29

De vriendelijkheid die hij hen in Palestina toonde, iedere
aanmoediging en gunst is nog steeds onderdeel van zijn
karakter.

Hij zal mensen met goedheid en niet met

dreigementen leiden — kennis van het goede zonder de
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vergelijking met het kwaad — wetende dat iedere stap
onderweg voor ons verfrissend zal zijn.

Deze bewustwordingen — deze heldere visie — is slechts één
onderdeel van Gods Goddelijke Redding.

Het vormt een basis

voor de toekomst en raakt het hart van elke levende ziel. Onze
route van hier tot aan ons huidige tijdperk gaat helemaal niet
gepaard

met

persoonlijke

oordelen,

niet

eens

met

een

geloofsverwachting. En wanneer we daar zijn aangekomen, zullen
grootse dingen die onmogelijk waren in het verleden binnen
handbereik liggen…
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Goddelijke Redding

Echte verlossing
Hoewel ons volk gered is van de vernietiging, is dit niet dezelfde
verlossing die door de apostelen werd gepredikt.

Onze redding

van het klimaat spaarde zowel goed als slecht, terwijl de echte
verlossing pas later komt aan de hand van de waardering voor
God.
Dit is precies het doel van de heerschappij van Christus: te
bouwen op onze waardering voor Gods interventie, zolang deze
nog vers in ons geheugen en hart is. Hoewel de klimaatcrisis in
iedere ziel angst voor de dood teweegbracht, zijn we gered door
Degenen Die weten wat het eeuwige leven is. Dat behoorde de
mens in het begin ook toe, en God heeft de intentie dat het ons
wederom zal toebehoren.
Alleen onze nieuwe Koning kan ons laten zien wat de echte
voordelen zijn van dichtbij de Hemelse Vader te blijven.
apostel Petrus zei:
“Door niemand anders [behalve Jezus Christus],
kunnen wij worden gered, want zijn naam is de
enige op aarde die de mens redding biedt.”
Handelingen 4: 12
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De

En met goede reden, want Jezus Christus weet als geen ander dat
het leven zonder zijn Vader helemaal geen leven is, zoals hij
uitlegde aan zijn apostelen:
“Hij die mij gezonden heeft is bij mij; Hij heeft
me niet alleen gelaten…,
De Zoon kan niets uit zichzelf doen, hij kan
alleen doen wat hij de Vader ziet doen.”
Johannes 8:29 & 5:19

Zelfs al is Hij onsterfelijk, onze Koning zou zijn Vader nooit
verlaten, omdat hij dan zijn Gids tot het leven zou verliezen. Hij
begrijpt dat het echte Leven niet vleselijk noch geestelijk is, maar
dat het gevoed wordt door Degene Die ons kan doen floreren.
Zonder God om ons te helpen groeien, zouden we niet meer dan
bestaan.
En dus zal, gedurende honderden jaren, onze Heer ons geduldig
en kalm van de onafhankelijkheid weg leiden — wat recentelijk
nog werd blootgesteld als het pad naar de dood en teleurstelling.
Hij zal ons leiden naar een voortdurende ontwikkeling die slechts
mogelijk is door het eeuwige leven onder de zorg van onze Vader.
Terwijl de heerschappij van onze Heer ten einde loopt, zullen wij
onze verlossing vanuit onze eigen beperkingen hebben verkregen.
De Koning der koningen zal ons geestelijk hebben gered, als
aanvulling

bij

de

eerdere

Goddelijke

vleselijkheid.
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Redding

van

onze

En toch zal onze verlossing niet echt een redding in de traditionele
zin van het woord zijn.

Christus zal ons hebben geleid in onze

transformatie van zowel onze levensstijl als onze omgeving. Aan
het einde van zijn heerschappij, zullen zielen niet op de vlucht
worden “geplukt naar veiligheid”, omdat de gehele wereld prachtig
en veilig zal zijn geworden. In plaats van ernaartoe te marcheren,
zal het Beloofde Land om hen heen zijn opgebouwd!
Echter, de Bijbel vertelt ons over een andere zijde van de
heerschappij van onze Heer: van “Armageddon”, de zeven
offerschalen met Gods woede, de duivel die naar de aarde werd
geworpen en de val van “Babylon de Grote”. Daarom zouden we
onszelf kunnen afvragen:

“Hoe zit het met de gebeurtenissen in het Boek
Openbaring? Hoe zullen deze ons beïnvloeden?
Hoe hard moeten we werken voor onze
verlossing? Wat als onze inspanningen niet
voldoende zijn?
En hoe zit het met de Dag Des Oordeels?”
Deze gedachten hebben generaties lang mensen beangstigd, maar
er is geen reden tot ongerustheid.

Net zoals er geen plotse

slachting was als reactie op onze roep om hulp, zullen er geen
onverwachte beproevingen van God zijn op onze weg naar Hem,
omdat

zowel

de

Dag

des

Oordeels
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als

de

stormachtige

gebeurtenissen

van

Openbaring

context liggen…
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binnen

een

zeer

specifieke

Goddelijke Redding

Oordeel & openbaring
De sleutel tot het Leven is oprechte waardering
voor Degene Die hierin voorziet

Dat is de enige route en de enige vereiste voor het Leven. Er is
geen druk, dwang of dreiging voor degenen die terughoudend zijn
om God te vertrouwen.

Zijn goede kwaliteiten zullen steeds

duidelijker en zichtbaarder worden en zullen ongetwijfeld na
verloop van tijd ieder hart aanspreken.
verlossing

eenvoudig

te

bereiken

is

God heeft gemaakt dat
en

het

zal

slechts

onaangenaam zijn voor diegenen die resoluut tegen Hem zijn.
Zowel de Dag des Oordeels als de gebeurtenissen van Openbaring
liggen in deze context. Ze vormen geen beproeving opgelegd aan
goede harten, maar zijn de gevolgen voor diegenen die de wereld
opnieuw voor zichzelf willen nemen.

Oordeel
God toonde echte gerechtigheid ten tijde van onze redding.
Hij wist van te voren dat de mensheid, zonder profeet en
heilige natie sinds de tijd van de apostelen, snel de weg
zou kwijtraken.

Onze isolatie bewees dat de kennis van

het goede niet volstond om liefde voor God te behouden in
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een volk dat reeds kennis had genomen van het kwade.
Hij begreep dat onze laatste generaties hier niet schuldig
aan waren. Wij waren de slachtoffers van de ingewortelde
onafhankelijkheid die een onlosmakelijk onderdeel was
geworden van onze maatschappij.

God zou ons niet

individueel veroordelen, Zijn enige oordeel was een echo
van de getuigenis van onze heersers dat de mensheid niet
in staat was te overleven zonder Hem.

Tijdens de heerschappij van Christus, zal de Goddelijke
natuur

echter

voor

het

eerst

in

de

wereld

worden

gerealiseerd. Wat we in het verleden ook hebben gedaan,
zij

die

het

waarderen

zullen

op

natuurlijke

wijze

terechtkomen bij de echte verlossing waar Petrus over
sprak.

Christus’

eigen

woorden

aan

Nicodemus

verzekerden ons hiervan, toen hij zei:

“Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn
enige Zoon heeft gegeven, opdat een ieder
die geloof oefent in hem, niet vernietigd
zou

worden,

maar

eeuwig

leven

zou

hebben.
Want

God

heeft

zijn

Zoon

niet

naar

de

wereld uitgezonden opdat hij de wereld zou
oordelen,

maar

opdat

de

wereld

door

bemiddeling van hem gered zou worden. Hij
die

geloof

geoordeeld

oefent

in

hem,

worden.

Hij

die
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zal

geen

niet
geloof

oefent, is reeds geoordeeld, omdat hij geen
geloof heeft geoefend in de naam van de
eniggeboren Zoon van God.
Dit nu is de basis voor het oordeel: dat
het licht kwam in de wereld en de mensen
hielden meer van de duisternis dan van het
licht, want hun daden waren slecht.

Wie

kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het
licht

omdat

anders

zijn

daden

bekend

worden.
Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op,
zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is
in alles wat hij doet.”
Johannes 3:16-21

Met deze woorden toonde Christus dat de gevreesde Dag des
Oordeels niet degenen raakt die Gods voorzienigheid waarderen.
Deze immuniteit is makkelijk te verdienen: er is geen standaard
om naar toe te werken of een finishlijn om te halen. De harten
van iedereen, ongeacht diepte of vooruitgang, zullen veilig zijn —
gewoon omdat zij het Leven onder God gaan waarderen in plaats
de aantrekkingskracht van onafhankelijkheid.

Gods waarschuwing voor het pad naar het
Oordeel
Daarentegen

zullen

degenen

die

de

oude

manieren

verkiezen boven de nieuwe zich erg ongemakkelijk voelen
in de veranderde wereld. Het zal hen niet de concurrentie
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en mogelijkheden tot superioriteit bieden die voor hen zo
winstgevend bleken.

Deze Goddelijke hervorming zal te

ongemakkelijk zijn voor degenen die een terugkeer naar
onafhankelijkheid willen.

Er zullen zich twee afzonderlijke groepen in de mensheid
hebben gevormd.

Hoewel goedhartige zielen de hemel

zullen waarderen voor het reinigen van de aarde, zullen de
niet-hervormden alleen maar hun zinnen zetten op de
planeet

zelf.

Net

zoals

de

Hebreeërs

zich

vermenigvuldigden in het enige vrije land in Egypte, zullen
ook degenen die houden van God blijven toenemen.

De

aarde kan eenvoudigweg niet worden opgedeeld in twee
afzonderlijke landen, omdat de aard van de opstandelingen
gericht is op acquisitie.

En terwijl zij zien dat de wereld

om hen heen verandert, zullen zij die oude Egyptenaren
trachten te evenaren door te vechten om het opnieuw in
handen te krijgen.

Dit is de reden voor het boek Openbaring: te voorzien in een
waarschuwing vooraf — net zoals die aan Adam was gegeven —
voor de gevolgen van het herstellen van onafhankelijkheid.

De

trompet schalt en de zeven offerschalen met Gods woede vormen
zijn raad aan hen over hun gevaarlijke koers.

En op dezelfde

maner zullen de omschrijvingen van zowel Armageddon als de
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laatste

aanval

de

opstandelingen

waarschuwen

over

hoe

gewelddadig hun gedrag uiteindelijk zal worden naarmate zij
steeds wanhopiger worden.

Openbaring van een bewogen reis
De opstand zal de levens van zowel goed als kwaad
verstoren.

Desalniettemin verzekert de Openbaring ons

ervan

God

dat

degenen

die

van

Hem

houden,

zal

beschermen en degenen zal redden wier harten niet
waarlijk opstandig zijn.

Ondanks de verwijten zullen de echt onvermurwbaren hun
harten verharden.
zien

om

de

beïnvloeden,

Omdat zij geen enkele andere manier

invloed
zullen

van
ze

de

hun

Goddelijke
krachten

natuur

bundelen

te
en

samenspannen tegen de onsterfelijke Koning der koningen
in een actie die bekend staat als — Armageddon.

Armageddon — opnieuw Eden
In het hof van Eden mocht Adam de onafhankelijkheid
nastreven omdat Gods waarschuwing — dat het zou leiden
tot teleurstelling en dood — niet bewezen was.

Die

waarschuwing die gevolgen voorspelde, zou niet worden
geaccepteerd, totdat ze bekend waren geworden. Het zou
duizenden jaren duren voor wij, zijn verre nazaten, zouden
erkennen dat God al die tijd gelijk had.
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Maar wanneer datzelfde verlangen naar onafhankelijkheid
opnieuw wordt nageleefd onder de heerschappij van de
Heer, zullen de omstandigheden anders zijn:

Het thema van de Bijbel zal reeds bewezen zijn.
Deze keer zal het niet de gehele mensheid zijn die
verandering eist, zoals in Eden het geval was, omdat
miljoenen tevreden zullen leven onder de zorg van
Christus.

In

tegenstelling

tot

de

opstandige

hoofdengel in Genesis, zal de Koning der koningen
de opstand niet

ondersteunen — er zal

geen

consensus bestaan tegen God zoals dat wel het
geval was in de tijd van Adam.

Bovendien zal er

geen enorme wildernis “ten oosten van de hof van
Eden” bestaan waar de opstandelingen naartoe
worden gedreven: de volledige wereld zal aan het
transformeren zijn naar een nieuwe hof van Eden.

Ondanks de wetenschap van dit alles en de kennis van het
feit dat onafhankelijkheid leidt tot de dood, zal het
verlangen naar concurrentie en groei — wat het oude
tijdperk domineerde — een te grote verleiding voor hen
blijken.
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Dit is het verschil tussen de twee naturen
— niet “onafhankelijkheid” per se, maar
verslaving

aan

de

onverstandige

toestemmingen die een schadelijk gevolg
zijn

van

onafhankelijkheid.

Deze

eigenschappen die de teloorgang van de
mensheid in Eden inluidden, vormen de
exacte

tegenstelling

van

het

gezonde

bestaan gekozen door zij die op weg zijn
naar het Leven.
Tijdens

de

heerschappij

van

Christus

—

de

laatste

stapsteen naar het Leven — zullen de opstandelingen de
dood , waarvan hij hen heeft gered aan het begin van de
Goddelijke Redding, herintroduceren. Ze zullen er krachtig
naar streven de aarde te heroveren, maar de dood waar zij
de gelovigen mee bedreigen, zal verworden tot het loon
van hun eigen zonde, daar de hemel degenen op het pad
naar het Leven beschermt.

Noch

de

Dag

des

Oordeels,

noch

de

gebeurtenissen

van

Openbaring zullen de gelovigen kwetsen. De opstand zal iedereen
beïnvloeden, maar de afwijzing van de hemel zal hen die van Hem
houden niet ten deel vallen. Nadat de aarde is geschoond van de
opstandelingen, zal de mensheid duizend jaren van herstel
beleven — de “duizendjarige heerschappij” van Christus' medeheersers in de hemel.

Daarna wordt de duivel losgelaten en
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omdat hij geen berouw toont, zal hij eindelijk worden verwijderd
door Almachtige God Zelf.
De bescherming vanuit de hemel gedurende deze moeilijke tijden
is

verzekerd,

indien

wij

eenvoudigweg

de

sleutel

blijven

vasthouden, namelijk:

Oprechte waardering voor Degene Die ons het
Leven biedt

Dat ligt zeker binnen het bereik van eenieder — en terwijl de
heerschappij van Christus haar einde nadert, zal dat Leven op
wonderbaarlijke wijze aan de horizon verschijnen…

~ 63 ~

Goddelijke Redding

Het leven instappen
Wanneer de heerschappij van Christus tot een einde komt, zullen
mensen terugkijken op hun reis.
De Goddelijke Redding zal ons allen van de klimaatcrisis hebben
gered en ons hebben beschermd tegen iedere eigenschap van de
menselijke natuur die ons herstel heeft bedreigd. We zullen ons
hebben gerealiseerd dat vriendschap met God meer voldoening
geeft dan isolatie, en dit resulteert in het voorrecht te mogen
helpen om de aarde mooier te maken — als medewerkers van God
— ter voltooiing van Zijn schepping van de planeet. En we zullen
er ons bewust van zijn geworden dat onze liefde voor de
Almachtige God een geschenk is dat Hij oprecht koestert.
Onze Heer zal heersen totdat wij beschermd zijn tegen het kwaad.
De apostel Paulus schreef:
En

dan

komt

het

einde

en

draagt

hij

het

koningschap over aan zijn God en Vader, nadat
hij alle heerschappij en elke macht en kracht
vernietigd

heeft.

Want

hij

moet

koning

zijn

totdat ‘God alle vijanden aan zijn voeten heeft
gelegd’.

De laatste vijand die vernietigd wordt is

de dood.
1 Korinthiërs 15:24-26
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Op dat moment, waar de aarde en haar bevolking prachtig zijn op
voorbereid, zal de heerschappij van Christus tot een glorieus einde
komen.

Eindelijk zal de mensheid er klaar voor zijn om de

Almachtige God Zelf als Koning te hebben.

Van Veiligheid… tot leven!
De heerschappij van Christus zal ons zowel het herstel van
de menselijke natuur als een waardevolle leerweg voor de
toekomst hebben opgeleverd.

Net als de Gezalfde zal

iedereen een eeuwig leven voor zich hebben en het
vooruitzicht te werken voor onze Hemelse Vader.

De

Gezalfde zal ons gered hebben van zowel de vleselijke als
geestelijke dood…

…maar nu zal de Almachtige God Zelf ons dezelfde
levendige smaak van het Leven geven, waar onze Heer
Jezus Christus op vertrouwt. We zullen ons afvragen hoe
de mensheid al die tijd het leven zonder God heeft kunnen
verdragen,

wanneer

we

het

verschil

ervaren

gewoon bestaan en daadwerkelijk leven.

tussen

Die jaren van

isolatie zullen vervagen in onze geesten; zo lang wij
dichtbij Hem blijven, zullen we geleid worden naar een
steeds rijker en voldoening brengend leven.

~ 65 ~

~ 66 ~

…samenvatting
Deel Een van dit boek gaf uitleg over de
roep van de mens om Gods interventie en
in

Deel

Twee

werd

uitgelegd

wat

de

diepgang van de Goddelijke Redding is en
wat ons daarna te wachten staat.
In het derde en laatste onderdeel wordt
uitgelegd

hoe

dit

goede

nieuws

ons

vandaag de dag kan helpen om boven onze
angsten

te

overstijgen

gedurende

laatste dagen van ons tijdperk.
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de
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Deel 3
—
Onze Rol in Gods
Interventie
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Waardering
Wat kunnen wij, als normale mensen, doen terwijl
wij wachten op die roep naar de hemel?

Toen we het nodig hadden, heeft Gods Heilige Geest duidelijk
geopenbaard dat Hij een redding voor ons heeft voorbereid. Nu
dat wij begrijpen waarom dingen gebeuren, hebben wij de
zekerheid dat we veilig zullen zijn en dit nieuws brengt een
enorme geruststelling voor onszelf en de toekomst van onze
kinderen. Hoe meer we hier over nadenken, hoe veiliger wij ons
zullen voelen, omdat zoals het geval is bij ieder profetisch woord
van God, onze reactie erop bepaalt, wat de voordelen voor ons
zijn.
En dit is steeds Zijn doel geweest: dat we nu de onschatbare
voordelen van deze vooruitziendheid oogsten en daarmee onszelf
verlossen van de angst voor de crisis die zich om ons heen
bevindt.

Opluchting!
Deze laatste paar decennia hebben de meest duistere
angsten gebracht: een afschuwelijke toekomst voor onze
kinderen,

het

einde

van

de

mensheid

zelve!

De

vernietiging van de planeet waar wij zo van houden, een
op handen zijnde Armageddon en Gods Oordeel. Maar nu,
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door Zijn Goedheid, kunnen wij rustig ademhalen.

Zijn

boodschap is in harmonie met de woorden van Jezus aan
zijn apostelen over die tijden waarin naties zouden lijden
en

“de mensen worden onmachtig van angst
voor wat er met de wereld zal gebeuren,
want de hemelse machten zullen wankelen.
Maar

dan

Mensenzoon

zullen
zien

ze

op

komen,

een

wolk

bekleed

de
met

macht en grote luister.
Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt
je

dan

op

en

hef

je

hoofd,

want

jullie

verlossing is nabij.”
Lukas 21: 26- 28

Ja, de klimacrisis zal voortduren, en ja, het zal vele levens
kosten voor de heersers om hulp zullen roepen. Maar nu
dat we weten dat er een redding in het verschiet ligt,
kunnen

wij

de

toekomst

met

opgeheven

hoofd,

zelfverzekerd tegemoet treden. Er staat ons daadwerkelijk
een nieuw tijdperk te wachten.

Naar de toekomst kijken
En dus, in onze zelfverzekerdheid en opluchting, kunnen
we wellicht naar de wereld kijken met frisse ogen die een
beter leven durven voorspellen.

De doelloosheid, het

onrecht en de futiliteit van het leven zullen allemaal
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veranderen wanneer de hemel onze manieren beïnvloedt.
We kunnen al bijna de toekomst proeven.

We moeten

onszelf er wellicht even aan herinneren dat de dodelijke
klimaatcrisis nog steeds een feit is — omdat dat gevoel van
opluchting zo zeker zal zijn.

Door de goedheid van God is dit ons nieuwe vertrouwen in de
toekomst… het enige dat nodig is om het in vervulling te laten
gaan, is de Almachtige te aanroepen…
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Wanneer Wenden wij
ons tot God?
Het zal plotselinge en enorme veranderingen
vereisen, die iedere natie zullen raken, voor wij
aanroepen tot Gods interventie

In

zijn

presentatie

“Een

Ongemakkelijke

Waarheid”

(An

Inconvenient Truth), gaf Al Gore het voorbeeld van een kikker in
een vijver die geleidelijk aan steeds warmer en warmer werd. De
kikker tolereerde de steeds hogere temperatuur — zelfs wanneer
het te heet werd — omdat het zo geleidelijk aan toenam. Zonder
redding, zou de kikker stilletjes zijn bezweken aan de hitte en zijn
gestorven.

Plotselinge veranderingen
In tegenstelling tot die kikker, zullen wij zowel geleidelijke
als plotse veranderingen ervaren.

Het zijn die plotse

veranderingen die ons zullen wakker schudden en de ernst
van de gevaren om ons heen zullen doen beseffen.

Professor James Lovelock haalde de opwarming van het
noordpoolgebied aan als voorbeeld en vergeleek het met
ijsblokjes die in een glas water drijven.

De temperatuur

blijft opvallend koel wanneer het ijs smelt — zelfs wanneer
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er nog maar een klein beetje ijs over is. Wanneer al het ijs
echter verdwenen is, warmt het water snel op.

Op

dezelfde manier kan een plotselinge opwarming van het
noordpoolgebied de zeeniveaus, weersystemen en zelfs de
oceaanstromingen

veranderen

—

met

verwoestende

gevolgen.

Er zijn veel mogelijke plotse gebeurtenissen: depletie van
het poolijs, een plotselinge vrijgave van methaan vanuit de
permafrost, het

instorten van de oceaanfunctie, een

spontane zelfontbranding van het regenwoud – elk van
deze ver buiten onze macht ze onder controle te houden.
En zelfs eenvoudigere, conventionelere rampen — zoals
mislukte oogsten, permanente droogte door smeltende
ijskappen en wereldwijde migratie van mensen — vormen
een te grote last voor onze schouders.

Iedere afzonderlijke ramp zou aanzet geven voor onze oproep —
en gelukkig zijn er nog steeds wereldleiders die hiertoe bereid
zijn.

Ongerustheid onder hooggeplaatsten
Er zijn heersers die er sterk in geloven dat God hen voor
een reden een hooggeplaatste positie heeft gegund — en
wie zijn wij om aan hen te twijfelen! Mannen en vrouwen
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die oprecht geloven dat de Almachtige hun carrière zo
heeft gestuurd dat zij hulp kunnen bieden in tijden van
crisis.

Hoewel veel dergelijke leiders hun hooggeplaatste posities
zullen verlaten voor de grote dag plaatsvindt, zullen zij een
zeer waardevolle rol spelen zolang zij aan de macht zijn.
Hun opvolgers zullen moeten weten Wie zij om hulp zullen
moeten vragen, en in hun instelling moet een vertrouwen
in de Almachtige zijn ontwikkeld, een vertrouwen in de
Goddelijke

Redding,

een

bereidheid

om

zonder

belemmering aan God te denken, en Hem te zien als meer
dan

de

laatste

strohalm.

Iedere

heerser

die

dit

fundamentele respect uitbouwt, zal een onschatbare dienst
bewijzen.

Wanneer die ziel voor het laatst zijn of haar

positie verlaat, zal hij of zij weten dat zij hun toekomst
hebben veiliggesteld.

En terwijl het ongetwijfeld een uniek voorrecht is om de
heerser te zijn die om Gods hulp roept, zullen degenen die
de

basis

leggen

nog

helderder

stralen

dan

hun

voorgangers. Het is de moeite waard uit de Heilige Schrift
te onthouden dat hoewel de Koning van Nineve berouw
toonde en zo zijn mensen van de toorn van God redde, het
alleen de naam van de eerdere nederige boodschapper —
Jona – is, die werd vastgelegd.
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Echter, er is iets wat iedereen nu kan doen, zowel heerser als
onderdaan. Iets dat Gods interventie dichterbij zal brengen…
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Ons Unieke & Heilige
Voorrecht
De resterende jaren van ons tijdperk zijn de laatste
jaren waarin wij ons geloof kunnen tonen

In de brief aan de Hebreeërs staat:
Geloof is de verzekerde verwachting van zaken
waarop wordt gehoopt, de zichtbare demonstratie
van werkelijkheden, ook al zijn ze nog niet te
zien.

Want hierdoor werd er ten aanzien van

mensen uit de oudheid getuigenis afgelegd.
Door

geloof

merken

wij

dat

[verschillende]

tijdperken door Gods woord geordend werden,
zodat wat wordt onthouden, ontstaat uit dingen
die niet langer zichtbaar zijn.

Dit omschrijft onze situatie perfect en het begeleidende geloof
vormt het tegengif voor onze angsten.

In dezelfde geest

beschrijft de schrijver prominente gelovigen uit het verleden:
Abraham, Noach, Mozes en vele anderen.

Hun namen zijn

onsterfelijk vanwege hun geloof in de beloofde Messias en dat
geloof heeft hen ondersteund doorheen hun taak in Gods doel. De
auteur sluit af met:
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En toch hebben al dezen, ofschoon er door hun
geloof

getuigenis

afgelegd,
verkregen,
voorzag,

de

ten

aanzien

[vervulling

daar
opdat

God
zij

van

iets

van
de]

werd

belofte

niet

voor

ons

niet

tot

beters

zonder

hen

ons

volmaaktheid gebracht zouden worden.
Hebreeërs 11

Hij spreekt van de Beloofde Messias — de “daadwerkelijke
vervulling” die beter is dan geloof.

Jezus Christus vertelde zijn

discipelen:
“Gelukkig jullie ogen omdat ze zien, en jullie oren
omdat ze horen!
profeten

en

Want ik verzeker jullie: vele

rechtvaardigen

hebben

ernaar

verlangd te zien wat jullie zien, maar ze kregen
het niet te zien, en te horen wat jullie horen,
maar ze kregen het niet te horen.
Hoor en begrijp”
Mattheüs 13: 16-18

— en wie van ons zou ervoor kiezen te hebben geleefd in de tijd
van Abraham of Noach, in plaats van in de dagen van Jezus!
We zijn heel dichtbij die actualiteit: de vervulling van de Belofte
van onze redding, van het meemaken van de heerschappij van
Christus, en van de eerste ervaring van Gods Eigen aanwezigheid.
Net als de discipelen van Jezus, zal er geen nood zijn aan geloof
wanneer God ingrijpt: de realiteit zal zich voor ons bevinden. Dit
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wetende, bestaat er een onschatbare dienst die wij kunnen
leveren voor die grote dag aanbreekt…

De geest van Johannes de Doper
Deze laatste dagen van ons tijdperk vormen onze laatste
kans, het echte geloof in God te laten zien. Zo mooi als de
Messiaanse heerschappij zal zijn, als wij nu niet ons geloof
tonen, zullen we daar de rest van ons eeuwige leven spijt
van hebben.

We hebben de kans Gods reputatie te laten stralen, voor
Hij aankomt door Hem als menslievend en hartelijk te
beschrijven, en door mensen het vertrouwen te geven Hem
te benaderen.

Dit is de geest die Johannes de Doper liet zien in zijn
geestelijke ambt. En terwijl Jezus verklaarde dat Johannes
de grootste man, geboren uit een vrouw, was, was het de
boodschap van Johannes die hem zo groot maakte:

“Maak de

weg

van

HEER 5 gereed,

de

maak recht Zijn paden!
worden
geslecht,

5

gedicht,

elke

kromme

Iedere kloof zal
berg

wegen

en

recht

heuvel

gemaakt,

— Jesaja 40:3-5 citeren. In deze context verwijst naar de Almachtige God Jehova, niet naar Jezus Christus.
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hobbelige wegen geëffend; en al wat leeft
zal zien hoe God redding brengt.”
Lukas 3:4- 6

Op dezelfde wijze is het nieuws van Gods Goddelijke
Redding

het

waardevolle

nieuws

dat

iedereen

kan

verdragen en volgen terwijl het steeds belangrijker wordt
in Gods dienst.

De tijd van kansen
Dit soort basis kan niet achteraf worden verkregen; de
unieke voordelen van deze tijdige vriendschap met de
hemel kan niet worden gefabriceerd in toekomstige jaren.
De geest die we zo lang hebben bewonderd in diegenen die
de komst van onze Heer verkondigden — de gelovige
Simeon en Anna, de “wijzen uit het Oosten” en Johannes
de Doper zelf — die geest kan nu de onze zijn.

Dit is een uniek en heilig voorrecht, onze kans ons voor te
bereiden

op

een

historisch

welkom

voor

zowel

de

Almachtige Zelf als Zijn Zoon.

We kunnen van de wereld een sprankelend spektakel
maken, dat de hemel bij zijn komst zal zien, fonkelend met
trouwe lichtdragers, net als de maagden met olielampen
naar Jezus’ beeld.

Ons eigen “geloof als Abraham” zal

hetzelfde zelfvertrouwen uiten als hij had, namelijk:
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Het echte leven is vriendschap met God

Van onze kant zullen we onze angsten voelen wegvallen en ons
vertrouwen voelen groeien…
…Maar de Hemel zal een wonder aanschouwen: een wereld zo
grillig en onder zo een vreselijke invloed, maar niet in staat de
harten van degenen die Gods Heilige Geest hebben begroet in
toom te houden, harten die de eigen voorbode van de aarde op
Zijn Goddelijke Redding hebben gevormd door Zijn reputatie
overal ter wereld prachtig te laten schijnen.
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Aanhangsel
De eenvoud van Gods doel kan onovertuigend lijken wanneer het
wordt

vergeleken

met

de

gecompliceerdheid

van

evolutie,

profetisch onderzoek en de redding door het “enige ware geloof”.
Daarom zijn de antwoorden op deze en andere vragen te vinden
op www.worshipJehova.org.

Hier zijn ze ook te downloaden als

aanhangsel.
Laten we tenslotte danken,

de Almachtige God
onze Hemelse Vader
voor het openbaren van de pracht en eenvoud van Zijn Goddelijke
Redding door Zijn Heilige Geest.

Amen
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