
Het gouden hoofd en de leeuw (Een bekend 
Symb. van Babylon) stelt het W. Rijk Babylon voor 
(605-538 VChr). De adelaarsvleugels kenmerkt 
de snelle verovering voor door Nebukadnezar.

In het Jaar 538 v.Chr werd het tweevoudige Rijk 
van de Meden en de Perzen gevestigd. De 3 
ribben in zijn Bek stellen Lydië, Babylon en 
Egypte voor die door dit Rijk zijn ingenomen. De 
Perzen waren sterker en regeerden langer dan 
de Meden (Merk aan, de half oprichtende beer).

De enorme en snelle Veroveringen (gesymbo-
liseerd door de 4 vleugels) onder Alexander de 
Grote maakten Griekenland tot wereldmacht 321 
v.Chr) Na de dood van Alexander werd het Rijk 
verdeeld door zijn vier Generaals: Tracië, Syrië, 
Macedonië en Egypte (N.B. de 4 koppen).

In 168 V Chr vestigen de Romeinen zich als het 
4e wereldrijk. Vanwege zijn intolerantie en hard-
heid waarmee zij de Volkeren onderwierp, staan 
zij in de geschiedenis bekend als ‘Het IJzeren 
Rijk’ (Merk op de ijzeren benen van het beeld en 
de ijzeren tanden van het beest. 

Door de massale Volksverhuizingen (351-476 na 
Chr) viel het Romeinse Rijk uiteen in tien kleinere 
Europese Koninkrijken. (Merk op de 10 horens en 
de 10 tenen). De gescheiden opkomende horens 
en de onverenigbare bestansdelen van ijzer en 
leem in de tenen stellen, de onmogelijkheid voor 
tot stichten van een volledig en blijvend Europa.

Toen zag de profeet een andere Macht opkomen in Europa 
“Terwijl ik op die horens lette zie, daar-tussen 
verhief zich een andere kleine horen.” (Dan.7:8). 
Deze Macht heeft de volgende Kenmerken:
1. HIJ KWAM OP TUSSEN DE TIEN HORENS (DAN.7:8) 
Het pausdom was deze macht, die in 508 na 
Chr, ontstond tussen de 10 horens.
2. DRIE HORENS WERDEN UITGERUKT 
De 3 Stammen; de Herulen, de Van-
dalen en de Oostgothen weerston-
den de macht van deze “kleine Horen“ 
en werden vandaar in 508-538 na 
Chr "uitgerukt", m.w.a. verwoest.
3. HIJ VERSCHILDE VAN DE VORIGE HORENS (DAN.7:24)
Het pausdom was anders. Het bestond uit een een-
heid van Kerk en Staat, waarbij de Kerk overheerste.
4. HIJ ZAL GROTER ZIJN DAN DE ANDERE HORENS (DAN.7:20) 
Het pausdom groeide in korte Tijd 
uit tot een wereldmacht. Dikwijls 
werden mensen gedwongen om 
zich te bekeren tot het Katholieke 
geloof (De Kruistochten). Door de 
eeuwen heen werden zelfs Ko-
ningen en Keizers gedwongen, 
om nederig de beslissingen van 
het Pausdom te aanvaarden.
5. HIJ IS ARROGANT EN SPREEKT GODSLASTERING. (DAN.7:25)
“Ook tegen de Vorst der Vorsten zal hij optreden“ 
(Dan.8:25). Hij is “de zoon des verderfs, de tegen-
stander, die zich verheft tegen al wat God of voor-
werp van verering heet, zodat hij zich in de tempel 
Gods zet, om aan zich te laten zien dat hij een 
God is“ (Thessalonicenzen 2:4). Deze Bijbelgedeelten 
beschrijven dezelfde macht die voor-
geeft christelijk te zijn. Maar die in 
werkelijkheid een antichristelijke 
gesteldheid bezit. Het volgende 
citaat laat zien hoe het pausdom 
werkelijk God lastert. ‘Op deze 
aarde, bekleden wij de Plaats 
van de almachtige God‘ (En-
cycl. Paus Leo XIII, 6-20-1894). 
De paus aanspreken als "Heilge 
Vader" is een Godslastering. Jezus waarschuiwt te-
gen in Mat.23:9 “Gij zult op aarde niemand uw 
Vader noemen, want één is uw Vader, Hij die in 
de hemelen is”. Ondanks deze duidelijke woorden 
in de Bijbel hebben vele pausen door de eeuwen heen 
aanspraak gemaakt op onfeilbaarheid. (Openb.15:4), 
die alleen God bezit (Lukas 5:21).
6. HIJ VERVOLGD DE HEILIGEN EN VERDELGD HEN (DAN.7:25)
De kruistochten, de strijd tegen de ketters, 
de martelkamers van de inquisitie en 
het verbranden der ketters vormen een 
duister hoofdstuk in de geschiedenis 
van het Pausdom. De Geschiedschrij-
ver W.H. Lecky Schrijft “Dat de Kerk 
van Rome meer onschuldig bloed 
heeft vergoten dan enige andere 
instelling die ooit op aarde heeft 
bestaan. Wordt door niemand 

Dan 7:4 Het eerste geleek op een 
leeuw, en het had adelaarsvleugels
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Dan 7:6 Een ander dier gelijk een 
panter het had vier vogelvleugelen 
op zijn rug en vier kopen.

Dan 7:7 Een vierde dier vreselijk en 
schrikwekend en geweldig sterk het 
had grote ijzeren tanden het at en 
vernielde en het had tien horens

EUROPA ONDER DE PAUSELIJKE MACHT

EEN BESLISSING VOOR VANDAAG

PROFETIE EN WERELDGEBEURENISSEN

V andaag de dag zien we aan allerlei tekenen, dat we op de drempel van ernstige en belangrijke gebeurtenis-
sen staan. Het lijkt of de wereld in unrust is. De Profetie van Jezus Christus met betrekking tot de gebeur-

tenissen die voorafgaan aan Zijn tweede komst, gaan voor onze ogen in vervulling. “Ook zult gij horen van 
oorlogen en geruchten van oorlogen, ... Want volk zal tegen volk opstaan en koninkrijk tegen koninkrijk oorlogen en geruchten van oorlogen, ... Want volk zal tegen volk opstaan en koninkrijk tegen koninkrijk 
en er zullen nu hier dan daar hongersnoden en aardbevingen zijn” (Mattëusen er zullen nu hier dan daar hongersnoden en aardbevingen zijn” (Mattëusen er zullen nu hier dan daar hongersnoden en aardbevingen zijn” ( 24:5-8)

Heden en toekomst zijn van groot belang voor de gehele mensheid. Steeds meer mensen beseffen, dat 
spoedig iets groots en beslissens zal plaatsvinden, dat de Werelld op de rand van een ontzagwekkende crisis 
staat. De kranten staan vol van natuurrampen en geweldadigheden. Jezus zelf voorzegde dat er aan het eind 
van de wereldgeschiedenis “...radeloze angst onder de volken zal zijn... terwijl de mensen bezwijnen van 
angst voor de dingen die over de wereld komen”angst voor de dingen die over de wereld komen” (Lucas 21:25-26; 2.Petrus 3:3). (Lucas 21:25-26; 2.Petrus 3:3).angst voor de dingen die over de wereld komen” (Lucas 21:25-26; 2.Petrus 3:3).angst voor de dingen die over de wereld komen”angst voor de dingen die over de wereld komen” (Lucas 21:25-26; 2.Petrus 3:3).angst voor de dingen die over de wereld komen”

Dit boek (in 45 talen vertaald) maakt dui-
delijk dat onze persoonlijke vrijheden stap 
voor stap van ons weggenomen worden 
Het werpt een blik achter de coulissen 
van de wereldpolitiek. U zult schokkende 
onthullingen tegenkomen maar ook een 
uitzicht op een hoopvolle toekomst. 
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Dan 7:5 Het tweede geleek op een 
beer, en het richte zich op de ene zijde 
op en drie ribben waren uit zijn muil.

Dan 7:24 En de tienhorens uit dat ko-
nigkrijk zullen tien koningen onstaan.
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Versterkende en hoopgevende overdenkingen,
is deze Houvast Serie een aanrader!

VERBAZINGWEKKENDE PROFETIEËN - EEN BLIK OP HET WERELDGEBEUREN.
In de Bijbel met name in het boek Daniël (Dan.) en Openbaring (Openb.) staan veel geschiedkundige maar ook 
hedendaagse Gebeurtenissen duidelijk voorspelt. Wanneer wij deze Bijbelboeken zorgvuldig bestuderen, kun-
nen wij zien, wat het voornemen van God doorheen het wereldgebeuren is. Het helpt ons te begrijpen de ware 
Zin van het leven, en het verlossingsplan voor de mensheid, door Zijn Zoon Jezus Christus.
 Meer dan 2600 Jaar geleden liet God aan de Profeet Daniël het onstaan en de ontwikkeling van de grote wereldrij-
ken n.l. Babylon, Medo-Persië, Griekenland en Rome, en zelfs het hedendaagse Europa. In een droom zag de 
Profeet een groot beeld welks lichaamdelen de juiste volgorde van deze wereldrijken symboliseerde “...Het hoofd 
van dat Beeld was van gedegen goud, zijn borst en armen waren van zilver, zijn buik en ledenen van koper, 
zijn benen van ijzer, zijn voeten van ijzer deels van leem” (Dan.2:32-33). Deze grote wereldrijken en hun unieke 
karakteristieken werden de profeet ook als roofdieren getoond ”Die grote dieren deze zijn vier Koningen die uit 
de aarde zullen opkomen“ (Dan.7:2; Openb.17:15 verklaart dat “wateren” “natiën, menigten, volkeren en talen 
zijn “winden” zijn het symbool voor oorlogen (Jeremia 4:11-16). De vier winden des hemels die de grote zee in 
beroering brachten, stellen de vreselijk oorlogen voor waardoor deze koninkijken hun macht verkregen.

(pausdom) voor diens ogen uit. En het bewerkt dat 
de aarde en zij die daarop wonen, het eerste beest 
zullen aanbidden... en het zegt tot hen die op de 
aarde wonen dat zij een beeld moeten maken voor 
het beest” (Openb.13:11-14) 

Het beest met de horens als van een lam en de stem 
van de draak wijst op een treffende tegenstelling tus-
sen de belijdenis en de handelswijze van deze natie. Het 
“spreken” van de natie, zijn de Wettelijke besluiten. 
Door deze actie zal zij in strijd zijn met de grondbeginse-
len van "vrijheid", als het fundament van haar beleid. De 
voorzegging dat het zal spreken “als een draak” en "En 
het oefent al de macht van het eerste beest" voorzegt 
duidelijk een ontwikkeling van een geest van onverdraag-
zaamheid en vervolging (Openb.12:13,17). Deze geest 
werd geopenbaard door het eerste beest (het pausdom). 
De uitspraak van het beest met de twee horens “maakt 
dat de aarde en zij die daarop wonen het eerste beest 
zullen aanbidden”. Geeft aan dat het gezag van deze 
Natie (USA) wordt uitgeoefend door het afdwingen 

van gehoorzaamheid 
en eerbetoon aan het 
pausdom. Wij zien nu 
dat de VS en het Vati-
caan hechter samen-
werken om hun invloed 
meer te doen gelden.

HET BEELD VAN HET BEEST
Toen de jonge Kerk afvallig werd, door de eenvoud van 
het evangelie los te laten en heidense gebruiken en ri-
tutuelen aannam. Verloor ze de geest en de kracht van 
God.. Om het geweten van de mensen te kunnen be-
heersen, zocht zij de steun van de wereldlijke macht. Het 
gevolg was dat het pausdom, een Kerk werd die de 
macht van de Staat beheerste en deze gebruikte om 
haar eigen doelstellingen te bevorderen, voorname-
lijk in het bestraffen van ketterij. Omdat enkel de USA 
een beeld van het beest (pausdom) oprichten kan, moet 
deze religieuse macht dusdanig de burgerlijke regering 
beheersen dat het gezag van de staat door de Kerk ge-
bruikt wordt ten gunste van haar doelstellingen. 

De geestelijke afval, die de jonge Kerk ertoe ge-
brachte, om de steun van de Staat te zoeken. Had de 
weg voorbereid, voor de ontwikkeling van het pausdom. 
De apostel Paulus schreef “Er zou een afval komen... 
en de mens der zonde zou geopenbaard worden...” 
2.Thess.2:3,4). Op gelijke wijze zal de klaarblijkelijke 
afval in de protestantse kerken van onze tijd de weg 
banen voor het maken van een beeld van het beest.
In de afgelopen jaren zijn de oecumenische inspa-

ningen van de protestantse 
kerken gegroeid in die mate 
dat “eenheid ten koste van 
alles” wordt nagestreefd, 
ten koste van Bijbelse waar-
heden. In Oktober - 1999 
verklaarde de Lutherse 
wereldfederatie door het 
ondertekenen van de “Ge-
zamelijke Verklaring” met 
het Vaticaan de hervorming 

van nul gener waarde. De oecumenische beweging is 
daarom niets anders dan de grote geestelijke afval 
door Paulus voorzegd in“ Thessalonicenzen.

Als de leidende Kerken in de Verenigde Staten, op ge-
meenschappelijke punten van geloofsleer zich verenigen. 
En de Staat beinvloed wordtt om wetten te bekrachtigen, 
die hun doelstellingen te steunen, zal het protestants 
Amerika een “beeld” van de Roomse hiërarchie hebben 
gemaakt en zal de toepassing van burgerlijke straffen 
voor andersdenkenden het onvermijdelijk gevolg zijn.

Het beeld van het beest stelt dus bijgevolg die vorm 
van het afvallig protestantisme voor, die zich zal ont-
wikkelen als de protestantse kerken de steun van de 
Staat zoeken om hun leerstelling te bekrachtigen. 

MERKTEKEN VAN HET BEEST
Het beest met de twee Horens (De VS) “maakt dat 
aan allen... een merkteken gegeven wordt op hun 
rechterhand of op hun voorhoofd, en dat nie-
mand kan kopen of verkopen, dan wie het merk-
teken de naam van het Beest of het getal van zijn 
naam heeft." (Openb.13:16-17).

"Hier is de wijsheid wie verstand heeft, bereke-
ne het getal van een mens, en zijn getal is zeshon-
derd zes en zestig“ (Openb.13:18). 

Bij de kroning van een nieuwe paus worden de woor-
den gebezigd “gij zijt de opvolger van de zalige Petrus, 
de Stedehouder van Gods Zoon op aarde”.. In het La-
tijn luidt deze benaming “VICARIUS FILIDEI”, d.b. "de 
stedehouder of plaatsvervanger van Gods Zoon." 
(Our Sunday Visitor 18.04.1915) In Het latijn bezitten 
sommige letters een getalwaarde. Wanneer men de 

overeenkomstige numerieke 
waarden van deze "officiële 
titel" optelt krijgt men 666, 
"Het getal van het beest." 
Dit getal is van ouds ken-
merkend voor vijandschap 
tegen God, en gaat reeds 
terug naar het Oude Babel. 

Terwijl een groep het merkteken van het beest ontvangt 
en die macht aanbidt, wordt ook een andere groep be-
schreven... “Hier zijn zij die de geboden van God 
en het geloof van Jezus bewaren" (Openb.14:!2) 
Het onderscheid tussen de ware en valse aanbidding, 
hangt volledig af van het houden van Gods Geboden. 
Het merkteken van God is "De zaterdag. sabbat", het 
4e gebod en daar tegenover is er het merkteken van 
het beest, door het heiligen van de zondag. Het paus-
dom ziet dit als “het merkteken van haar gezag”, 
omdat deze Kerk in het jaar 364 n.Chr de aanbidding 
van de sabbat heeft overgebracht naar de zondag. 
(The Convert's Catchism. P. Geiemann)

Wie bewust, de door 
pausdom veranderde 
geboden houdt, éért 
met zijn geweten deze 
antichristelijke macht 
en plaatst zich daar-
door tegen God. Toch 
houden veel christenen 
in de meeste Kerken 

de zondag, in de veronderstelling dat zij hierdoor de 
sabbat het vierde gebod gehoorzamen. Maar God 
kent hun oprechte hart omdat Hij "de tijden der on-
wetendheid overziet..." (Handel.17:30).

Wanneer de zondagsviering, in Amerika en in 
andere landen, wettelijk wordt opgelegd. En ge-
lijktijdig de wereld algemeen zal ingelicht worden, ten 
aanzien van de ware sabbat en eerbied voor God. 
Dan nemen allen die bewust Gods wet overtreden, 
het merkteken van het beest aan. Door deze keuze 
kan God hen geen bescherming en genade meer 
bieden en zullen zij uiteindelijk de eeuwige dood on-
dergaan (Openb.14:9-11).

De volledige controle over 
de mensheid, op godsdien-
stig, op politiek en op Oecu-
menisch vlak, is sinds jaren. 
vastgelegd door Wereldraad 
van Kerken in samenwer-
king met vooraanstaande 
regeringen en de UNO (in 
New York). Het doel van 
deze Nieuwe Wereld orde 
is één Wereldgodsdienst voor alle mensen onder 
één Wereldregering. De Oecumenische beweging, 
de vele bezoeken die de paus aan regerings verte-
genwoordigers brengt, en het algemeen betrachten 
tot globalisering bevestigen al deze plannen. 
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betwist die haar geschiedenis kent... Het is onmoge-
lijk te beschrijven de exacte aantal slachtoffers (on-
geveer 50 miljoen) ook is het duidelijk dat niemand 
kan beschrijven hoeveel zij hebben geleden (Ratio-
nalism in Europa, vol 2 p.32)
7. HIJ BETRACHT TIJDEN EN WET TE WIJZIGEN. (DAN.7:25).

Het pausdom heeft effectief, 
de geboden van God veran-
derd. Het 2e gebod die het 
aanbidden van beelden ver-
biedt. Werd uit de katholieke 
catechismus. verwijderd
Het 4e gebod van God die 
de heiliging van de Bijbelse 

Rustdag de "7e dag de sabbat" gebiedt, werd deze 
veranderd naar zondag. Het vieren op deze dag was 
een gebruik dat onstond in de heidense zonaanbid-
ding (Exodus 20:5-11; Jesaja 56:2-7). In plaats van 
de zaterdag "de sabbat", overeenkomstig Gods 4e 
gebod, werd de zondag ingevoerd, een onbijbelse 
rustdag. God heeft nooit geboden deze dag als een 
dag van aanbidding te vieren, en Jezus en de apos-
telen hebben nooit de zondag gevierd. (Zie; Lukas 
4:16;Mattëus 24:20; Handelingen 13:42-44).
8. HIJ ZAL EEN TIJD, TIJDEN EN EEN ½ TIJD HEERSEN 
Een Bijbelse "TIJD" staat voor (1.jaar) en komt overéén 
met 360 dagen. Tellen wij de TIJDEN op dan komen wij 
aan 3 ½ tijden of 3 jaren ½, Omgerekend is dit 1260 da-

gen. Ezechiel 4:6 beschrijft ons dat één profetische Dag, 
gelijk is als één letterlijk Jaar (Numeri 14:34). Dit verteld 
ons de tijdperiode van "1260 Jaren" waarin de "Kleine 
hoorn" Regeerde. Deze tijdsperiode begon met het 
decreet van Justinianus (De Kerk van Rome kreeg wetge-
vende macht van de Staat) 
bij de vernietiging van het 
rijk der Oostergothen in het 
aar 538 na Chr en eindigde 
in het jaar 1798, toen Paus 
Pius VI in Rome gevangen 
genomen werd, en Rome 
door Napoleon werd uitge-
roepen tot een Republiek.

ten leven (Johannes 5:29, 1.Thess.4:14-16 
Jezus zei in Openbaring “Wie overwint zal bekleed worden met witte klede-

ren en ik zal zijn naam geenzins uitwissen uit het boek des levens maar ik 
zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen” (Openbaring 3:5) 

Het middelaarswerk van Christus ten behoeve van de mensen voor de troon 
van Vader in de Hemel is even belangrijk voor het verlossingswerk als zijn dood 
op Golgotha (Hebreën 8:1, 9:24) Jezus heeft de weg naar de troon van zijn Vader 
geopend en door zijn tussenkomst wordt het oprechte verlangen van allen die 

in geloof tot Hem komen aan God voorgelegd (He-
breeën 4:16) Hij zegt tot iedereen die Hem wil volgen 
“Mijn genade is u genoeg”.”neemt Mijn juk op U 
leert van Mij want Ik ben zachtmoedig en nederig 
van Hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; 
want Mijn juk is zach en mijn last is licht” (2.Ko-
rintiërs 12:9; Mattëus 11:29, 30) 

Zodra ons geweten wakker wordt door het werk 
van de Heilge Geest, beseffen wij de macht, de 
schuld en de ellende van de zonde en komen wij 
zover dat we een afkeer van krijgen. Wij ontdekken 
dat de zonde ons van God heeft gescheiden dat wij 
in de macht van de boze zijn. Onze motieven en ons 
hart zijn verdorven. Wij beseffen dat ons leven vol 
zelfzucht en zonde is. Wij verlangen naar vergeving, 
reinheid en vrijheid. Wat kunnen wij doen om in har-
monie met God te komen? Wij hebben behoefte aan 
vertrouwen, Goddelijke vergeving vrede en liefde in 
ons hart. Zulke dingen zijn niet te koop met geld, be-
grip of wijsheid. God biedt ze ons aan als een vrije 
gave “Zonder geldt en zonder prijs” (Jesaja 55:1). 
Wij behoeven er alleen maar beslag op te leggen. 
God belooft “een nieuw hart en een nieuwe geest 
zal ik u geven” (Ezechiël 36:26) Wij hebben onze 
zonden erkend en zijn vastbesloten om een nieuw 
hart te geven “Indien wij onze zonden belijden Hij 
is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden 
vergeven en ons te reinigen van alle ongerech-
tigheid.” (1.Johannes 1:9; Spreuken 28:13)

Wij kunnen er zeker van zijn dat Hij dat zal doen, 
omdat Hij het heeft belooft. Toen Christus op aarde 
was heeft Hij onderwezen dat de gave die God heeft 
belooft ons deel is als we deze in Geloof aanvaarden. 

Wij kunnen onze zonden uit het verleden niet verzoenen, wij kunnen ons hart niet 
veranderen en door eigen kracht niet gered worden (Jeremia 13:23; Efeziërs 2:8). 
Maar God belooft dat Hij dit alles wil doen door Christus. Die belofte moeten wij 
geloven, wij moeten onze zonden erkennen ons aan God overgeven en Hem 
dienen. Zodra wij dit doen zal Hij Zijn belofte aan ons waar maken. Jezus zal 
uw advocaat zijn en voor u pleiten “Als iemand gezondigd heeft, wij hebben 
een voorspraak bij de Vader Jezus Chirsus de Rechtvaardige en Hij is een 
verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor 
die der gehele wereld” (1.Johannes. 2:1,2)

 “Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt 
en het Merkteken op zijn voorhoofd of op zijn 
hand ontvangt die zal ook drinken van de Wijn 
van Gods Gramschap...” (Openbaring 14:9,10)

Om deze boodschap te kunnen begrijpen moeten 
wij de zinnebeelden die gebruikt worden ontcijferen.

HET BEEST
Het Beest, waarover het hiergaat 
wordt in Openb.13:1-18 beschre-
ven. Een vergelijking tussen dit 
"Beest" en de “kleine Horen” in 
Daniel 7 (Zie pag.1-2) laat dui-
delijk zien dat wij hier te maken 
hebben met dezelfde Macht, 
en wel "het pausdom". 

Evenals de “kleine horen” 
stelt hier “het beest” een gods-
lasterlijke Macht voor (Openb.13:6) die de Christenen 
vervolgt. Deze macht komt voort uit het heidens Rome 
(Openb.13:2) en heerst 1260 Jaar (Openb.13:5). Na 
deze periode zou haar macht worden ontnomen door 
een “dodelijke wonde” (Openb.13:18; Zie pag.2 punt 8).

Maar deze “dodelijke Wonde” van het pausdom 
zou genezen (Openb.13:3). Deze genezing van het 
pausdom begon in het jaar 1929 door het onderteke-
nen van het Lateraans verdrag. Hierdoor kreeg het 
Vaticaan grondgezit, ruime geldelijke steun en alle 
diplomatieke rechten als van een soevereine Staat. 
Door internationale Di-
plomatie en geldelijke 
macht heeft het Vati-
caan wereldwijd grote 
Macht en invloed her-
kregen. De “dodelij-
ke wonde“ geneest. 

Eer we in gaan op “het beeld van het beest” en 
zijn “merkteken”, moeten we stilstaan bij een andere 
"dier - macht" die Openbaring 13 wordt beschreven.

HET TWEEDE BEEST
De profeet “...zag een ander beest opkomen uit 
de aarde en het had twee horens als die van 
het lam...” (Openb.13:1). Terwijl het vorige beest 
opkwam uit de “Zee” van “natiën en menigten” 
(Openb.17:15) kwam dit Beest op “uit de aarde”. 
In plaats van het omverwerpen van andere volkeren 
om macht te krijgen, moest deze natie dus geleidelijk 
en vredig opkomen. Ze kon dus niet onstaan te mid-

den van de volken in 
Europa, maar moest 

gezocht worden op 
het westelijk halfrond. 

Slechts een enkele natie 
ontstond in de tijd waarin 
het pausdom in 1798 haar 
heerschappij verloor. Dat 

waren de "Verenigde Staten van Amerika"! 
De horens als van een lam geven de Jeugd, on-

schuld en zachtaardigheid aan, die terecht de aard 
van USA voorstellen. Democratie en religieuse 
vrijheid (de 2 horens) vormen de grondslag van 
deze natie. De Europese christenen, die door het 
pausdom werden vervolgd vluchten met duizenden 
naar de “nieuwe wereld”. naar Amerika. Dit was de 
geboorte van de USA. Maar het beest “met de ho-
rens als van het lam (USA) sprak als de draak". 
"En het oefent al de macht van het eerste beest 

DE BOODSCHAP VAN DE EERSTE ENGEL DE BOODSCHAP VAN DE DERDE ENGEL

geopend en door zijn tussenkomst wordt het oprechte verlangen van allen die 

“Vreest God en geeft Hem eer, want Ure van zijn 
Oordeel is gekomen, en aanbid Hem die de Hemel 
en de Aarde en de Zee en de Waterbronnen ge-
maakt heeft”. (Openbaring 14:6,7)

Deze eerste engel boodschap, herrinert ons dat er een 
oordeel in de hemel plaats vindt, "want ure van zijn 
oordeel is gekomen". Het maakt duidelijk dat de tijd 
waarin het oordeel plaats neemt, nu bezig is en vooraf-
gaat aan de wederkomst van Jezus Christus. Daarnaast 
wordt de mens opgeroepen om God, de Schepper van 
hemel en aarde te aanbidden. Ondanks 
deze oproep geloven veel mensen in 
de nog altijd niet bewezen 
theorie van de evolutie. 
God laat de mensen we-
ten dat de schoonheid en 
verbazingwekkende orde 
en de wetten van de na-
tuur door Hem zijn geschapen en niet bij toeval 
zijn onstaan (Romeinen 1:20,21). Hij herinnert de 
mensen er aan dat Hij al deze gaven schenkt en 
daarom recht heeft op onze liefde en aanbidding. 

Echte liefde en aanbidding komen tot uiting in het 
gehoorzamen van zijn wet (De tien geboden zoals be-
schreven in Exodus 20:1-17) “Want dit is de liefde 
Gods dat wij zijn Geboden bewaren“ en "Wie zijn 
oor afwendt van het horen der wet diens gebed 
zelfs is een gruwel“ (1.Johannes 5:3, Spreuken 28:9). 
"Geef Hem eer" betekend dat wij Zijn karakter die in 
de 10 Geboden weergegeven wordt, in ons laten leven. 

DE SABBAT, GODS ZEGEL.
Het vierde der 10 Geboden wijst ons naar God als 
Schepper.“Gedenk de sabbatdag dat gij die heiligt 
... want in zes dagen heeft de Heer de hemel en 
de aarde geschapen de zee en al wat daarin is en 
Hij rustte op de zevende dag daarom zegende 
de Heer de sabbatdag en heiligde deze” (Exodus 
20:8-11). Het vierde gebod is het enige van de tien, 
waarin zowel de naam, als de titel van de wetgever. 
uitgedrukt is.. Het zegt ook wie de stichter is van deze 
10 geboden. Daarom bevat dit gebod “Gods zegel”. 
De sabbat, een dag die verschilend is van de andere 
dagen, werd ingesteld bij het begin der schepping. 

Dit kunnen wij lezen in 
(Genesis 2:1-3) Deze 
dag is bedoeld om de 
mensen steeds weer 
vol dank en eerbied te 
doen denken aan zijn 
Schepper. Het vieren 
van de sabbat is een 
bewijs van trouw aan 
de Ware God “Heilig 
mijn sabbatten, dan 
zullen deze een teken 

zijn tussen Mij en u, opdat gij weet dat ik de Heer 
uw God ben” (Ezechiël 20:20; Exodus 31:13-17)

De sabbat, de zevende dag. werd vanaf het be-
gin van deze wereld op zaterdag gehouden, en niet 
op zondag. Jezus zelf zegt dat de tien geboden 
aldurend en onveranderbaar zijn. “Meent niet dat 
ik gekomen ben om de wet of de profeten te ont-
binden, maar om te vervullen, want voorwaar ik 
zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er 
niet een jota of een tittel van de wet vergaan, eer 
alles zal zijn geschied” (Mathëus 5:17,18).

Tenslote zag de profeet Daniel aan het einde,wanneer de volkeren van Europa 
zich trachten te verbinden, wanneer Kerk en Staat één wordt en de wereld 

in toenemende mate geteisterd wordt door rampen en oorlogen. Een grote steen het 
beeld aan zijn voeten treft, en het vernietigd. Deze steen is een beeld van de wederkomst 

van Jezus Christus (Dan.2:34,35; Psalm 18:32) Christus zal spoedig wederkomen op de 
wolken des hemels met al zijn engelen, en iedereen zal hem zien. (Openb.1:7). Om de mens 

op deze gebeurtenis voor te bereiden en te helpen staan in het oordeel. Waarschuwt God in zijn 
liefde de wereld, door het brengen van een laatste genadeboodschap die u vindt in Openb.14:Dan 2:34 een steen die het beeld trof 

aan de voeten en deze verbrjzelde

“Gevallen, gevallen is het grote Babylon, dat van 
de Wijn van de hartstocht zijner hoererij alle 
Volkeren heeft doen drinken“ (Openbaring 14:8)

De Benaming "Babylon" is afgeleid van "Babel" wat 
verwaring betekent (Gen.11:9). De Bijbel gebruikt deze 
uitdrukking om de verschillende Vormen van Valse of 
afvallige godsiensten aan te duiden. In Openb.17:4-8 
wordt Babylon voorgesteld als een hoer een afvallige 
Vrouw is zinnebeeld van een afvallige Kerk (Jeremia 
3:20, Ezehiel 16:35) Deze hoer uit Openb 17 is "ge-
huld in purper en scharlaken en rijk versierd met 
goud edelgesteente en paarlen, en zij had in haar 
hand een gouden beker, vol gruwelen en 
de onreinheden van haar hoereij. En 
op haar voorhoofd was een naam ge-
schreven, een geheimenis het gro-
te Babylon moeder van de hoe-
ren en van de gruwelen aarde”. 
De profeet zegt verder “ik zag de 
vrouw dronken van het bloed 
der heiligen en van het bloed 
der getuigen van getuigen 
van Jezus “. Verder wordt Baby-
lon genoemd in vers 17 als "de grote stad, (gezeten 
op zeven heuvels vers 9) die het koningschap heeft 
over de koningen der aarde”.

HET GEESTELIJK BABYLON
De beschreven macht is geen andere dan het Pau-
selijk Rome, de stad der zeven heuvelen. purper en 
scharlaken zijn de kleuren van kardinalen en bischop-
pen, goud, kostbaar gesteente en parels schilderen de 
immense weelde van het pausdom. Van geen enkele 
andere macht kan met recht worden gezegd dat ze 
“dronken was van het bloed der heiligen”. Deze Kerk 

heeft de volgelingen van Christus 
vervolgt op gruwelijke wijze. De 
grote zonde waarvan Babylon zich 
schuldig maakt is dat de bewoners 
der aarde dronken zijn geworden 
van de wijn hare hoererij. 
Deze gouden beker, die zij de we-

reld aanbiedt stelt de onbijbelse en 
dus antiGoddelijke leerstellingen 

voor, zoals de mis, de onsterfelijkheid 
van de ziel, een eeuwige brandende hel, de aanbid-
ding van de maagd Maria en de heiliging van de zon-
dag, Deze en andere houd zij de wereld en de kerken 
voor met alle verderfelijke invloed als gevolg. 

De huidige waarschuwing “Babylon is gevallen“ 
is van toepassing op alle godsdienstige lichamen die 
zuiver waren in het verleden en verdorven zijn gewor-
den. Daarom geldt het niet alleen voor de Roomse 
kerk, want de kerk verkeert al vele eeuwen in een 
gevallen toestand. Van Babylon wordt gezegd dat 
zij de "moeder der hoeren" is. Haar dochters zijn 
de Kerken die vasthouden aan haar onbijbelse leer-
stellingen, zoals de heiliging van de zondag en haar 
voorbeeld volgen. Daarom is de benaming Babylon 
(verwarring) terecht van toepassing op deze Kerken.

Ondanks de geestelijke duisternis die in deze Ker-
ken. Bevindt het merendeel van de ware volgelin-
gen van Christus zich nog in haar midden. Diege-
nen die nog in Babylon zijn zullen gehoor geven aan 
de oproep van de engel “Babylon is gevallen” en 
“gaat uit van haar mijn volk” (Openb.8:4).Tenslotte 
zullen zij de gevallen Kerken verlaten.

DE DRIE LAATSTE GENADE BOODSCHAPPEN 

DE TIJD VAN HET OORDEEL

DE BOODSCHAP VAN DE TWEEDE ENGEL

D aarna zal het gerechtshof zitting houden... (Dan.7:26) Na de beschrijving 
van de 1260 jaren van pauselijke heerschappij zag Daniël dat “tronen wer-

den opgesteld en een oude van dagen Zich neerzette....duizend maal duizen-
den dienden Hem en tienduizend maal tienduizenden stonden voor Hem 
(Daniël 7: 9,10) Op deze wijze zag de profeet de grote en plechtige dag, wanneer het ka-
rakter en het leven van ieder mens der gehele aarde voor de rechter, onderzocht werdt .

En "de boeken werden geopend“. Johannes voegde er aan toe “En nog een 
ander boek werd geopend, het boek des levens; en de doden werden geoor-
deeld op grond van hetgeen in de boeken geschre-
ven stond, naar hun werken” (Openb.20:12) De 
Hemelse boeken waarin de namen en daden van 
alle mensen worden vermeld (Lukas 10:20; Mat-
tëus.12:36,37) bepalen de uitkomst van het oordeel. 
Alle verborgen drijfveren en doelstellingen staan in 
dit onfeilbaar register, want God zal alles wat verbor-
gen is aan het licht brengen (Prediker 12:14)

Wanneer in het oordeel de boeken worden geopend 
worden de levens van allen, die beleden hebben in 
Jezus te geloven voor God openbaar “Want het is nu 
de Tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; 
als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van 
hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie 
Gods?” (1.Petrus 4:17). Het oordeel over de goddelo-
zen staat op zichzelf en vindt plaats op een later tijd-
stip (Johannes 5:22) Christus begin met het onderzoek 
van hen die op aarde hebben geleefd. Later worden 
de gevallen van latere genereaties onderzocht en Hij 
eindigt met het oordeel over de levenden op aarde 
Elke naam wordt genoemd elk geval onderzocht. 
Sommige namen blijven staan andere worden uitge-
delgd. Gods wet is de maatstaf aan de hand waarvan 
het karakter en leven van de mensen in het oordeel 
wordt getoetst. De apostel Paulus zegt “Want allen 
die onder de wet gezondigd hebben zullen door 
de wet geoordeeld worden” en de daders der wet 
zullen gerechtvaardigd worden” (Rom.2:12-16).

Als er in de verslagen onbeleden en onvergeven 
zonden staan zullen hun Namen uit het boek des 
levens worden weggedaan. Aan Mozes had de Heer 
gezegd “Wie tegen Mij gezondigd heeft zal ik uit 
mijn Boek delgen” (Exodus 32.33). Allen die oprecht 
berouw hebben over hun zonde en in geloof aanspraak maken op het bloed van 
Christus als verzoenend offer voor hen, krijgen vergeving en hun namen blijven 
staan in de hemelse boeken (Spreuken 28:13; Handelingen 16: 30, 3). Omdat zij 
deel hebben aan de gerechtigheid van Christus (1.Johannes 2:29 en hun karakter in 
harmonie is met Gods wet, worden hun zonden weggedaan en worden zij waardig 
gevonden voor het eeuwig leven. God zegt door Jesaja “Ik ben het, die uw over-
tredingen uitdelg om Mijnentwil en ik gedenk uw zonden niet “ (Jesaja 43:25) 
Deze mensen hebben deel aan de opstanding der rechtvaardigen zoals de Bijbel 
duidelijk zegt” zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding 



betwist die haar geschiedenis kent... Het is onmoge-
lijk te beschrijven de exacte aantal slachtoffers (on-
geveer 50 miljoen) ook is het duidelijk dat niemand 
kan beschrijven hoeveel zij hebben geleden (Ratio-
nalism in Europa, vol 2 p.32)
7. HIJ BETRACHT TIJDEN EN WET TE WIJZIGEN. (DAN.7:25).

Het pausdom heeft effectief, 
de geboden van God veran-
derd. Het 2e gebod die het 
aanbidden van beelden ver-
biedt. Werd uit de katholieke 
catechismus. verwijderd
Het 4e gebod van God die 
de heiliging van de Bijbelse 

Rustdag de "7e dag de sabbat" gebiedt, werd deze 
veranderd naar zondag. Het vieren op deze dag was 
een gebruik dat onstond in de heidense zonaanbid-
ding (Exodus 20:5-11; Jesaja 56:2-7). In plaats van 
de zaterdag "de sabbat", overeenkomstig Gods 4e 
gebod, werd de zondag ingevoerd, een onbijbelse 
rustdag. God heeft nooit geboden deze dag als een 
dag van aanbidding te vieren, en Jezus en de apos-
telen hebben nooit de zondag gevierd. (Zie; Lukas 
4:16;Mattëus 24:20; Handelingen 13:42-44).
8. HIJ ZAL EEN TIJD, TIJDEN EN EEN ½ TIJD HEERSEN 
Een Bijbelse "TIJD" staat voor (1.jaar) en komt overéén 
met 360 dagen. Tellen wij de TIJDEN op dan komen wij 
aan 3 ½ tijden of 3 jaren ½, Omgerekend is dit 1260 da-

gen. Ezechiel 4:6 beschrijft ons dat één profetische Dag, 
gelijk is als één letterlijk Jaar (Numeri 14:34). Dit verteld 
ons de tijdperiode van "1260 Jaren" waarin de "Kleine 
hoorn" Regeerde. Deze tijdsperiode begon met het 
decreet van Justinianus (De Kerk van Rome kreeg wetge-
vende macht van de Staat) 
bij de vernietiging van het 
rijk der Oostergothen in het 
aar 538 na Chr en eindigde 
in het jaar 1798, toen Paus 
Pius VI in Rome gevangen 
genomen werd, en Rome 
door Napoleon werd uitge-
roepen tot een Republiek.

ten leven (Johannes 5:29, 1.Thess.4:14-16 
Jezus zei in Openbaring “Wie overwint zal bekleed worden met witte klede-

ren en ik zal zijn naam geenzins uitwissen uit het boek des levens maar ik 
zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen” (Openbaring 3:5) 

Het middelaarswerk van Christus ten behoeve van de mensen voor de troon 
van Vader in de Hemel is even belangrijk voor het verlossingswerk als zijn dood 
op Golgotha (Hebreën 8:1, 9:24) Jezus heeft de weg naar de troon van zijn Vader 
geopend en door zijn tussenkomst wordt het oprechte verlangen van allen die 

in geloof tot Hem komen aan God voorgelegd (He-
breeën 4:16) Hij zegt tot iedereen die Hem wil volgen 
“Mijn genade is u genoeg”.”neemt Mijn juk op U 
leert van Mij want Ik ben zachtmoedig en nederig 
van Hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; 
want Mijn juk is zach en mijn last is licht” (2.Ko-
rintiërs 12:9; Mattëus 11:29, 30) 

Zodra ons geweten wakker wordt door het werk 
van de Heilge Geest, beseffen wij de macht, de 
schuld en de ellende van de zonde en komen wij 
zover dat we een afkeer van krijgen. Wij ontdekken 
dat de zonde ons van God heeft gescheiden dat wij 
in de macht van de boze zijn. Onze motieven en ons 
hart zijn verdorven. Wij beseffen dat ons leven vol 
zelfzucht en zonde is. Wij verlangen naar vergeving, 
reinheid en vrijheid. Wat kunnen wij doen om in har-
monie met God te komen? Wij hebben behoefte aan 
vertrouwen, Goddelijke vergeving vrede en liefde in 
ons hart. Zulke dingen zijn niet te koop met geld, be-
grip of wijsheid. God biedt ze ons aan als een vrije 
gave “Zonder geldt en zonder prijs” (Jesaja 55:1). 
Wij behoeven er alleen maar beslag op te leggen. 
God belooft “een nieuw hart en een nieuwe geest 
zal ik u geven” (Ezechiël 36:26) Wij hebben onze 
zonden erkend en zijn vastbesloten om een nieuw 
hart te geven “Indien wij onze zonden belijden Hij 
is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden 
vergeven en ons te reinigen van alle ongerech-
tigheid.” (1.Johannes 1:9; Spreuken 28:13)

Wij kunnen er zeker van zijn dat Hij dat zal doen, 
omdat Hij het heeft belooft. Toen Christus op aarde 
was heeft Hij onderwezen dat de gave die God heeft 
belooft ons deel is als we deze in Geloof aanvaarden. 

Wij kunnen onze zonden uit het verleden niet verzoenen, wij kunnen ons hart niet 
veranderen en door eigen kracht niet gered worden (Jeremia 13:23; Efeziërs 2:8). 
Maar God belooft dat Hij dit alles wil doen door Christus. Die belofte moeten wij 
geloven, wij moeten onze zonden erkennen ons aan God overgeven en Hem 
dienen. Zodra wij dit doen zal Hij Zijn belofte aan ons waar maken. Jezus zal 
uw advocaat zijn en voor u pleiten “Als iemand gezondigd heeft, wij hebben 
een voorspraak bij de Vader Jezus Chirsus de Rechtvaardige en Hij is een 
verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor 
die der gehele wereld” (1.Johannes. 2:1,2)

 “Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt 
en het Merkteken op zijn voorhoofd of op zijn 
hand ontvangt die zal ook drinken van de Wijn 
van Gods Gramschap...” (Openbaring 14:9,10)

Om deze boodschap te kunnen begrijpen moeten 
wij de zinnebeelden die gebruikt worden ontcijferen.

HET BEEST
Het Beest, waarover het hiergaat 
wordt in Openb.13:1-18 beschre-
ven. Een vergelijking tussen dit 
"Beest" en de “kleine Horen” in 
Daniel 7 (Zie pag.1-2) laat dui-
delijk zien dat wij hier te maken 
hebben met dezelfde Macht, 
en wel "het pausdom". 

Evenals de “kleine horen” 
stelt hier “het beest” een gods-
lasterlijke Macht voor (Openb.13:6) die de Christenen 
vervolgt. Deze macht komt voort uit het heidens Rome 
(Openb.13:2) en heerst 1260 Jaar (Openb.13:5). Na 
deze periode zou haar macht worden ontnomen door 
een “dodelijke wonde” (Openb.13:18; Zie pag.2 punt 8).

Maar deze “dodelijke Wonde” van het pausdom 
zou genezen (Openb.13:3). Deze genezing van het 
pausdom begon in het jaar 1929 door het onderteke-
nen van het Lateraans verdrag. Hierdoor kreeg het 
Vaticaan grondgezit, ruime geldelijke steun en alle 
diplomatieke rechten als van een soevereine Staat. 
Door internationale Di-
plomatie en geldelijke 
macht heeft het Vati-
caan wereldwijd grote 
Macht en invloed her-
kregen. De “dodelij-
ke wonde“ geneest. 

Eer we in gaan op “het beeld van het beest” en 
zijn “merkteken”, moeten we stilstaan bij een andere 
"dier - macht" die Openbaring 13 wordt beschreven.

HET TWEEDE BEEST
De profeet “...zag een ander beest opkomen uit 
de aarde en het had twee horens als die van 
het lam...” (Openb.13:1). Terwijl het vorige beest 
opkwam uit de “Zee” van “natiën en menigten” 
(Openb.17:15) kwam dit Beest op “uit de aarde”. 
In plaats van het omverwerpen van andere volkeren 
om macht te krijgen, moest deze natie dus geleidelijk 
en vredig opkomen. Ze kon dus niet onstaan te mid-

den van de volken in 
Europa, maar moest 

gezocht worden op 
het westelijk halfrond. 

Slechts een enkele natie 
ontstond in de tijd waarin 
het pausdom in 1798 haar 
heerschappij verloor. Dat 

waren de "Verenigde Staten van Amerika"! 
De horens als van een lam geven de Jeugd, on-

schuld en zachtaardigheid aan, die terecht de aard 
van USA voorstellen. Democratie en religieuse 
vrijheid (de 2 horens) vormen de grondslag van 
deze natie. De Europese christenen, die door het 
pausdom werden vervolgd vluchten met duizenden 
naar de “nieuwe wereld”. naar Amerika. Dit was de 
geboorte van de USA. Maar het beest “met de ho-
rens als van het lam (USA) sprak als de draak". 
"En het oefent al de macht van het eerste beest 

DE BOODSCHAP VAN DE EERSTE ENGEL DE BOODSCHAP VAN DE DERDE ENGEL
“Vreest God en geeft Hem eer, want Ure van zijn 
Oordeel is gekomen, en aanbid Hem die de Hemel 
en de Aarde en de Zee en de Waterbronnen ge-
maakt heeft”. (Openbaring 14:6,7)

Deze eerste engel boodschap, herrinert ons dat er een 
oordeel in de hemel plaats vindt, "want ure van zijn 
oordeel is gekomen". Het maakt duidelijk dat de tijd 
waarin het oordeel plaats neemt, nu bezig is en vooraf-
gaat aan de wederkomst van Jezus Christus. Daarnaast 
wordt de mens opgeroepen om God, de Schepper van 
hemel en aarde te aanbidden. Ondanks 
deze oproep geloven veel mensen in 
de nog altijd niet bewezen 
theorie van de evolutie. 
God laat de mensen we-
ten dat de schoonheid en 
verbazingwekkende orde 
en de wetten van de na-
tuur door Hem zijn geschapen en niet bij toeval 
zijn onstaan (Romeinen 1:20,21). Hij herinnert de 
mensen er aan dat Hij al deze gaven schenkt en 
daarom recht heeft op onze liefde en aanbidding. 

Echte liefde en aanbidding komen tot uiting in het 
gehoorzamen van zijn wet (De tien geboden zoals be-
schreven in Exodus 20:1-17) “Want dit is de liefde 
Gods dat wij zijn Geboden bewaren“ en "Wie zijn 
oor afwendt van het horen der wet diens gebed 
zelfs is een gruwel“ (1.Johannes 5:3, Spreuken 28:9). 
"Geef Hem eer" betekend dat wij Zijn karakter die in 
de 10 Geboden weergegeven wordt, in ons laten leven. 

DE SABBAT, GODS ZEGEL.
Het vierde der 10 Geboden wijst ons naar God als 
Schepper.“Gedenk de sabbatdag dat gij die heiligt 
... want in zes dagen heeft de Heer de hemel en 
de aarde geschapen de zee en al wat daarin is en 
Hij rustte op de zevende dag daarom zegende 
de Heer de sabbatdag en heiligde deze” (Exodus 
20:8-11). Het vierde gebod is het enige van de tien, 
waarin zowel de naam, als de titel van de wetgever. 
uitgedrukt is.. Het zegt ook wie de stichter is van deze 
10 geboden. Daarom bevat dit gebod “Gods zegel”. 
De sabbat, een dag die verschilend is van de andere 
dagen, werd ingesteld bij het begin der schepping. 

Dit kunnen wij lezen in 
(Genesis 2:1-3) Deze 
dag is bedoeld om de 
mensen steeds weer 
vol dank en eerbied te 
doen denken aan zijn 
Schepper. Het vieren 
van de sabbat is een 
bewijs van trouw aan 
de Ware God “Heilig 
mijn sabbatten, dan 
zullen deze een teken 

zijn tussen Mij en u, opdat gij weet dat ik de Heer 
uw God ben” (Ezechiël 20:20; Exodus 31:13-17)

De sabbat, de zevende dag. werd vanaf het be-
gin van deze wereld op zaterdag gehouden, en niet 
op zondag. Jezus zelf zegt dat de tien geboden 
aldurend en onveranderbaar zijn. “Meent niet dat 
ik gekomen ben om de wet of de profeten te ont-
binden, maar om te vervullen, want voorwaar ik 
zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er 
niet een jota of een tittel van de wet vergaan, eer 
alles zal zijn geschied” (Mathëus 5:17,18).

Tenslote zag de profeet Daniel aan het einde,wanneer de volkeren van Europa 
zich trachten te verbinden, wanneer Kerk en Staat één wordt en de wereld 

in toenemende mate geteisterd wordt door rampen en oorlogen. Een grote steen het 
beeld aan zijn voeten treft, en het vernietigd. Deze steen is een beeld van de wederkomst 

van Jezus Christus (Dan.2:34,35; Psalm 18:32) Christus zal spoedig wederkomen op de 
wolken des hemels met al zijn engelen, en iedereen zal hem zien. (Openb.1:7). Om de mens 

op deze gebeurtenis voor te bereiden en te helpen staan in het oordeel. Waarschuwt God in zijn 
liefde de wereld, door het brengen van een laatste genadeboodschap die u vindt in Openb.14:Dan 2:34 een steen die het beeld trof 

aan de voeten en deze verbrjzelde

“Gevallen, gevallen is het grote Babylon, dat van 
de Wijn van de hartstocht zijner hoererij alle 
Volkeren heeft doen drinken“ (Openbaring 14:8)

De Benaming "Babylon" is afgeleid van "Babel" wat 
verwaring betekent (Gen.11:9). De Bijbel gebruikt deze 
uitdrukking om de verschillende Vormen van Valse of 
afvallige godsiensten aan te duiden. In Openb.17:4-8 
wordt Babylon voorgesteld als een hoer een afvallige 
Vrouw is zinnebeeld van een afvallige Kerk (Jeremia 
3:20, Ezehiel 16:35) Deze hoer uit Openb 17 is "ge-
huld in purper en scharlaken en rijk versierd met 
goud edelgesteente en paarlen, en zij had in haar 
hand een gouden beker, vol gruwelen en 
de onreinheden van haar hoereij. En 
op haar voorhoofd was een naam ge-
schreven, een geheimenis het gro-
te Babylon moeder van de hoe-
ren en van de gruwelen aarde”. 
De profeet zegt verder “ik zag de 
vrouw dronken van het bloed 
der heiligen en van het bloed 
der getuigen van getuigen 
van Jezus “. Verder wordt Baby-
lon genoemd in vers 17 als "de grote stad, (gezeten 
op zeven heuvels vers 9) die het koningschap heeft 
over de koningen der aarde”.

HET GEESTELIJK BABYLON
De beschreven macht is geen andere dan het Pau-
selijk Rome, de stad der zeven heuvelen. purper en 
scharlaken zijn de kleuren van kardinalen en bischop-
pen, goud, kostbaar gesteente en parels schilderen de 
immense weelde van het pausdom. Van geen enkele 
andere macht kan met recht worden gezegd dat ze 
“dronken was van het bloed der heiligen”. Deze Kerk 

heeft de volgelingen van Christus 
vervolgt op gruwelijke wijze. De 
grote zonde waarvan Babylon zich 
schuldig maakt is dat de bewoners 
der aarde dronken zijn geworden 
van de wijn hare hoererij. 
Deze gouden beker, die zij de we-

reld aanbiedt stelt de onbijbelse en 
dus antiGoddelijke leerstellingen 

voor, zoals de mis, de onsterfelijkheid 
van de ziel, een eeuwige brandende hel, de aanbid-
ding van de maagd Maria en de heiliging van de zon-
dag, Deze en andere houd zij de wereld en de kerken 
voor met alle verderfelijke invloed als gevolg. 

De huidige waarschuwing “Babylon is gevallen“ 
is van toepassing op alle godsdienstige lichamen die 
zuiver waren in het verleden en verdorven zijn gewor-
den. Daarom geldt het niet alleen voor de Roomse 
kerk, want de kerk verkeert al vele eeuwen in een 
gevallen toestand. Van Babylon wordt gezegd dat 
zij de "moeder der hoeren" is. Haar dochters zijn 
de Kerken die vasthouden aan haar onbijbelse leer-
stellingen, zoals de heiliging van de zondag en haar 
voorbeeld volgen. Daarom is de benaming Babylon 
(verwarring) terecht van toepassing op deze Kerken.

Ondanks de geestelijke duisternis die in deze Ker-
ken. Bevindt het merendeel van de ware volgelin-
gen van Christus zich nog in haar midden. Diege-
nen die nog in Babylon zijn zullen gehoor geven aan 
de oproep van de engel “Babylon is gevallen” en 
“gaat uit van haar mijn volk” (Openb.8:4).Tenslotte 
zullen zij de gevallen Kerken verlaten.

DE DRIE LAATSTE GENADE BOODSCHAPPEN 

DE TIJD VAN HET OORDEEL

DE BOODSCHAP VAN DE TWEEDE ENGEL

D aarna zal het gerechtshof zitting houden... (Dan.7:26) Na de beschrijving 
van de 1260 jaren van pauselijke heerschappij zag Daniël dat “tronen wer-

den opgesteld en een oude van dagen Zich neerzette....duizend maal duizen-
den dienden Hem en tienduizend maal tienduizenden stonden voor Hem 
(Daniël 7: 9,10) Op deze wijze zag de profeet de grote en plechtige dag, wanneer het ka-
rakter en het leven van ieder mens der gehele aarde voor de rechter, onderzocht werdt .

En "de boeken werden geopend“. Johannes voegde er aan toe “En nog een 
ander boek werd geopend, het boek des levens; en de doden werden geoor-
deeld op grond van hetgeen in de boeken geschre-
ven stond, naar hun werken” (Openb.20:12) De 
Hemelse boeken waarin de namen en daden van 
alle mensen worden vermeld (Lukas 10:20; Mat-
tëus.12:36,37) bepalen de uitkomst van het oordeel. 
Alle verborgen drijfveren en doelstellingen staan in 
dit onfeilbaar register, want God zal alles wat verbor-
gen is aan het licht brengen (Prediker 12:14)

Wanneer in het oordeel de boeken worden geopend 
worden de levens van allen, die beleden hebben in 
Jezus te geloven voor God openbaar “Want het is nu 
de Tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; 
als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van 
hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie 
Gods?” (1.Petrus 4:17). Het oordeel over de goddelo-
zen staat op zichzelf en vindt plaats op een later tijd-
stip (Johannes 5:22) Christus begin met het onderzoek 
van hen die op aarde hebben geleefd. Later worden 
de gevallen van latere genereaties onderzocht en Hij 
eindigt met het oordeel over de levenden op aarde 
Elke naam wordt genoemd elk geval onderzocht. 
Sommige namen blijven staan andere worden uitge-
delgd. Gods wet is de maatstaf aan de hand waarvan 
het karakter en leven van de mensen in het oordeel 
wordt getoetst. De apostel Paulus zegt “Want allen 
die onder de wet gezondigd hebben zullen door 
de wet geoordeeld worden” en de daders der wet 
zullen gerechtvaardigd worden” (Rom.2:12-16).

Als er in de verslagen onbeleden en onvergeven 
zonden staan zullen hun Namen uit het boek des 
levens worden weggedaan. Aan Mozes had de Heer 
gezegd “Wie tegen Mij gezondigd heeft zal ik uit 
mijn Boek delgen” (Exodus 32.33). Allen die oprecht 
berouw hebben over hun zonde en in geloof aanspraak maken op het bloed van 
Christus als verzoenend offer voor hen, krijgen vergeving en hun namen blijven 
staan in de hemelse boeken (Spreuken 28:13; Handelingen 16: 30, 3). Omdat zij 
deel hebben aan de gerechtigheid van Christus (1.Johannes 2:29 en hun karakter in 
harmonie is met Gods wet, worden hun zonden weggedaan en worden zij waardig 
gevonden voor het eeuwig leven. God zegt door Jesaja “Ik ben het, die uw over-
tredingen uitdelg om Mijnentwil en ik gedenk uw zonden niet “ (Jesaja 43:25) 
Deze mensen hebben deel aan de opstanding der rechtvaardigen zoals de Bijbel 
duidelijk zegt” zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding 



In het Jaar 538 v.Chr werd het tweevoudige Rijk 
van de Meden en de Perzen gevestigd. De 3 
ribben in zijn Bek stellen Lydië, Babylon en 
Egypte voor die door dit Rijk zijn ingenomen. De 
Perzen waren sterker en regeerden langer dan 
de Meden (Merk aan, de half oprichtende beer).

De enorme en snelle Veroveringen (gesymbo-
liseerd door de 4 vleugels) onder Alexander de 
Grote maakten Griekenland tot wereldmacht 321 
v.Chr) Na de dood van Alexander werd het Rijk 
verdeeld door zijn vier Generaals: Tracië, Syrië, 
Macedonië en Egypte (N.B. de 4 koppen).

In 168 V Chr vestigen de Romeinen zich als het 
4e wereldrijk. Vanwege zijn intolerantie en hard-
heid waarmee zij de Volkeren onderwierp, staan 
zij in de geschiedenis bekend als ‘Het IJzeren 
Rijk’ (Merk op de ijzeren benen van het beeld en 
de ijzeren tanden van het beest. 

Door de massale Volksverhuizingen (351-476 na 
Chr) viel het Romeinse Rijk uiteen in tien kleinere 
Europese Koninkrijken. (Merk op de 10 horens en 
de 10 tenen). De gescheiden opkomende horens 
en de onverenigbare bestansdelen van ijzer en 
leem in de tenen stellen, de onmogelijkheid voor 
tot stichten van een volledig en blijvend Europa.

Toen zag de profeet een andere Macht opkomen in Europa 
“Terwijl ik op die horens lette zie, daar-tussen 
verhief zich een andere kleine horen.” (Dan.7:8). 
Deze Macht heeft de volgende Kenmerken:
1. HIJ KWAM OP TUSSEN DE TIEN HORENS (DAN.7:8) 
Het pausdom was deze macht, die in 508 na 
Chr, ontstond tussen de 10 horens.
2. DRIE HORENS WERDEN UITGERUKT 
De 3 Stammen; de Herulen, de Van-
dalen en de Oostgothen weerston-
den de macht van deze “kleine Horen“ 
en werden vandaar in 508-538 na 
Chr "uitgerukt", m.w.a. verwoest.
3. HIJ VERSCHILDE VAN DE VORIGE HORENS (DAN.7:24)
Het pausdom was anders. Het bestond uit een een-
heid van Kerk en Staat, waarbij de Kerk overheerste.
4. HIJ ZAL GROTER ZIJN DAN DE ANDERE HORENS (DAN.7:20) 
Het pausdom groeide in korte Tijd 
uit tot een wereldmacht. Dikwijls 
werden mensen gedwongen om 
zich te bekeren tot het Katholieke 
geloof (De Kruistochten). Door de 
eeuwen heen werden zelfs Ko-
ningen en Keizers gedwongen, 
om nederig de beslissingen van 
het Pausdom te aanvaarden.
5. HIJ IS ARROGANT EN SPREEKT GODSLASTERING. (DAN.7:25)
“Ook tegen de Vorst der Vorsten zal hij optreden“ 
(Dan.8:25). Hij is “de zoon des verderfs, de tegen-
stander, die zich verheft tegen al wat God of voor-
werp van verering heet, zodat hij zich in de tempel 
Gods zet, om aan zich te laten zien dat hij een 
God is“ (Thessalonicenzen 2:4). Deze Bijbelgedeelten 
beschrijven dezelfde macht die voor-
geeft christelijk te zijn. Maar die in 
werkelijkheid een antichristelijke 
gesteldheid bezit. Het volgende 
citaat laat zien hoe het pausdom 
werkelijk God lastert. ‘Op deze 
aarde, bekleden wij de Plaats 
van de almachtige God‘ (En-
cycl. Paus Leo XIII, 6-20-1894). 
De paus aanspreken als "Heilge 
Vader" is een Godslastering. Jezus waarschuiwt te-
gen in Mat.23:9 “Gij zult op aarde niemand uw 
Vader noemen, want één is uw Vader, Hij die in 
de hemelen is”. Ondanks deze duidelijke woorden 
in de Bijbel hebben vele pausen door de eeuwen heen 
aanspraak gemaakt op onfeilbaarheid. (Openb.15:4), 
die alleen God bezit (Lukas 5:21).
6. HIJ VERVOLGD DE HEILIGEN EN VERDELGD HEN (DAN.7:25)
De kruistochten, de strijd tegen de ketters, 
de martelkamers van de inquisitie en 
het verbranden der ketters vormen een 
duister hoofdstuk in de geschiedenis 
van het Pausdom. De Geschiedschrij-
ver W.H. Lecky Schrijft “Dat de Kerk 
van Rome meer onschuldig bloed 
heeft vergoten dan enige andere 
instelling die ooit op aarde heeft 
bestaan. Wordt door niemand 

D e gebeurtenissen en rampen die nu wereldwijd plaats vinden, zullen 
toenemen tot de wederkomst van Christus. Het is Gods verlangen 

dat alle mensen behouden worden. "die wil, dat alle mensen behou-
den worden en tot erkentenis der waarheid komen".“Also lief heeft 
God de wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig 
leven zal hebben” ( 1 Timoteüs 2:4; Johannes 3:16). 

In tegenstelling met de hopeloze toekomst van deze wereld belooft God 
een heerlijke toekomst voor hen die hier op aarde aan Hem trouw zijn 
geweest “Want zie ik schep nieuwe hemelen en en nieuwe aarde 
en de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden...” “En 
God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal 
niet meer zijn, ...Zie ik maak alle dingen nieuw” (Jesaja 65:17, 
Openb.21:2-5. Deze woorden brengen niet alleen hoop wat betreft 
de toekomst, ze geven reeds hier en nu vrede en zekerheid. 

Nu vindt in de hemel een oordeel plaats, "spoedig" niemand weet 
wanneer, ook uw lot wordt onderzocht, daarom is het nu zo van belang, 
dat men de waarschuwing van de Bijbel ter harte neemt: “Heden indien 
gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet” (Hebreën 3:7,8). Verloopt 
het onderzoekend oordeel ten einde, dan zal het lot van iedereen ten leven of 
ten dode zijn beslist. De genadetijd die aan de komst van onze Heer voorafgaat is 
haast voorbij, en kort daarna zal Jezus Christus in hemel verschijnen.

Jezus heeft aan het kruis van Golgotha voor uw zonden gestorven om voor 
U de weg te openen naar een nieuwe heerlijke toekomst. Vandaag nog kunt u tot Jezus komen in GeU de weg te openen naar een nieuwe heerlijke toekomst. Vandaag nog kunt u tot Jezus komen in Ge-
bed, uw zonden aan Hem belijden, en een nieuwe leven beginnen door in Zijn kracht te gehoorzamen 
aan Zijn geboden. Dan zal Jezus uw voorspraak (advocaat) zijn in het oordeel!

Dan 7:4 Het eerste geleek op een 
leeuw, en het had adelaarsvleugels

HET ROMEINSE RIJK

Dan 7:6 Een ander dier gelijk een 
panter het had vier vogelvleugelen 
op zijn rug en vier kopen.

Dan 7:7 Een vierde dier vreselijk en 
schrikwekend en geweldig sterk het 
had grote ijzeren tanden het at en 
vernielde en het had tien horens

EUROPA ONDER DE PAUSELIJKE MACHT

EEN BESLISSING VOOR VANDAAG

PROFETIE EN WERELDGEBEURENISSEN

Dit boek (in 45 talen vertaald) maakt dui-
delijk dat onze persoonlijke vrijheden stap 
voor stap van ons weggenomen worden 
Het werpt een blik achter de coulissen 
van de wereldpolitiek. U zult schokkende 
onthullingen tegenkomen maar ook een 
uitzicht op een hoopvolle toekomst. 
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Dan 7:5 Het tweede geleek op een 
beer, en het richte zich op de ene zijde 
op en drie ribben waren uit zijn muil.

Dan 7:24 En de tienhorens uit dat ko-
nigkrijk zullen tien koningen onstaan.

 HET GROTE CONFLICT

HOUVAST TIJDSCHRIFT

HOUVAST BIJBELSTUDIES. OP CD
Versterkende en hoopgevende overdenkingen,
is deze Houvast Serie een aanrader!

VERBAZINGWEKKENDE PROFETIEËN - EEN BLIK OP HET WERELDGEBEUREN.
In de Bijbel met name in het boek Daniël (Dan.) en Openbaring (Openb.) staan veel geschiedkundige maar ook 
hedendaagse Gebeurtenissen duidelijk voorspelt. Wanneer wij deze Bijbelboeken zorgvuldig bestuderen, kun-
nen wij zien, wat het voornemen van God doorheen het wereldgebeuren is. Het helpt ons te begrijpen de ware 
Zin van het leven, en het verlossingsplan voor de mensheid, door Zijn Zoon Jezus Christus.
 Meer dan 2600 Jaar geleden liet God aan de Profeet Daniël het onstaan en de ontwikkeling van de grote wereldrij-
ken n.l. Babylon, Medo-Persië, Griekenland en Rome, en zelfs het hedendaagse Europa. In een droom zag de 
Profeet een groot beeld welks lichaamdelen de juiste volgorde van deze wereldrijken symboliseerde “...Het hoofd 
van dat Beeld was van gedegen goud, zijn borst en armen waren van zilver, zijn buik en ledenen van koper, 
zijn benen van ijzer, zijn voeten van ijzer deels van leem” (Dan.2:32-33). Deze grote wereldrijken en hun unieke 
karakteristieken werden de profeet ook als roofdieren getoond ”Die grote dieren deze zijn vier Koningen die uit 
de aarde zullen opkomen“ (Dan.7:2; Openb.17:15 verklaart dat “wateren” “natiën, menigten, volkeren en talen 
zijn “winden” zijn het symbool voor oorlogen (Jeremia 4:11-16). De vier winden des hemels die de grote zee in 
beroering brachten, stellen de vreselijk oorlogen voor waardoor deze koninkijken hun macht verkregen.

(pausdom) voor diens ogen uit. En het bewerkt dat 
de aarde en zij die daarop wonen, het eerste beest 
zullen aanbidden... en het zegt tot hen die op de 
aarde wonen dat zij een beeld moeten maken voor 
het beest” (Openb.13:11-14) 

Het beest met de horens als van een lam en de stem 
van de draak wijst op een treffende tegenstelling tus-
sen de belijdenis en de handelswijze van deze natie. Het 
“spreken” van de natie, zijn de Wettelijke besluiten. 
Door deze actie zal zij in strijd zijn met de grondbeginse-
len van "vrijheid", als het fundament van haar beleid. De 
voorzegging dat het zal spreken “als een draak” en "En 
het oefent al de macht van het eerste beest" voorzegt 
duidelijk een ontwikkeling van een geest van onverdraag-
zaamheid en vervolging (Openb.12:13,17). Deze geest 
werd geopenbaard door het eerste beest (het pausdom). 
De uitspraak van het beest met de twee horens “maakt 
dat de aarde en zij die daarop wonen het eerste beest 
zullen aanbidden”. Geeft aan dat het gezag van deze 
Natie (USA) wordt uitgeoefend door het afdwingen 

van gehoorzaamheid 
en eerbetoon aan het 
pausdom. Wij zien nu 
dat de VS en het Vati-
caan hechter samen-
werken om hun invloed 
meer te doen gelden.

HET BEELD VAN HET BEEST
Toen de jonge Kerk afvallig werd, door de eenvoud van 
het evangelie los te laten en heidense gebruiken en ri-
tutuelen aannam. Verloor ze de geest en de kracht van 
God.. Om het geweten van de mensen te kunnen be-
heersen, zocht zij de steun van de wereldlijke macht. Het 
gevolg was dat het pausdom, een Kerk werd die de 
macht van de Staat beheerste en deze gebruikte om 
haar eigen doelstellingen te bevorderen, voorname-
lijk in het bestraffen van ketterij. Omdat enkel de USA 
een beeld van het beest (pausdom) oprichten kan, moet 
deze religieuse macht dusdanig de burgerlijke regering 
beheersen dat het gezag van de staat door de Kerk ge-
bruikt wordt ten gunste van haar doelstellingen. 

De geestelijke afval, die de jonge Kerk ertoe ge-
brachte, om de steun van de Staat te zoeken. Had de 
weg voorbereid, voor de ontwikkeling van het pausdom. 
De apostel Paulus schreef “Er zou een afval komen... 
en de mens der zonde zou geopenbaard worden...” 
2.Thess.2:3,4). Op gelijke wijze zal de klaarblijkelijke 
afval in de protestantse kerken van onze tijd de weg 
banen voor het maken van een beeld van het beest.
In de afgelopen jaren zijn de oecumenische inspa-

ningen van de protestantse 
kerken gegroeid in die mate 
dat “eenheid ten koste van 
alles” wordt nagestreefd, 
ten koste van Bijbelse waar-
heden. In Oktober - 1999 
verklaarde de Lutherse 
wereldfederatie door het 
ondertekenen van de “Ge-
zamelijke Verklaring” met 
het Vaticaan de hervorming 

van nul gener waarde. De oecumenische beweging is 
daarom niets anders dan de grote geestelijke afval 
door Paulus voorzegd in“ Thessalonicenzen.

Als de leidende Kerken in de Verenigde Staten, op ge-
meenschappelijke punten van geloofsleer zich verenigen. 
En de Staat beinvloed wordtt om wetten te bekrachtigen, 
die hun doelstellingen te steunen, zal het protestants 
Amerika een “beeld” van de Roomse hiërarchie hebben 
gemaakt en zal de toepassing van burgerlijke straffen 
voor andersdenkenden het onvermijdelijk gevolg zijn.

Het beeld van het beest stelt dus bijgevolg die vorm 
van het afvallig protestantisme voor, die zich zal ont-
wikkelen als de protestantse kerken de steun van de 
Staat zoeken om hun leerstelling te bekrachtigen. 

MERKTEKEN VAN HET BEEST
Het beest met de twee Horens (De VS) “maakt dat 
aan allen... een merkteken gegeven wordt op hun 
rechterhand of op hun voorhoofd, en dat nie-
mand kan kopen of verkopen, dan wie het merk-
teken de naam van het Beest of het getal van zijn 
naam heeft." (Openb.13:16-17).

"Hier is de wijsheid wie verstand heeft, bereke-
ne het getal van een mens, en zijn getal is zeshon-
derd zes en zestig“ (Openb.13:18). 

Bij de kroning van een nieuwe paus worden de woor-
den gebezigd “gij zijt de opvolger van de zalige Petrus, 
de Stedehouder van Gods Zoon op aarde”.. In het La-
tijn luidt deze benaming “VICARIUS FILIDEI”, d.b. "de 
stedehouder of plaatsvervanger van Gods Zoon." 
(Our Sunday Visitor 18.04.1915) In Het latijn bezitten 
sommige letters een getalwaarde. Wanneer men de 

overeenkomstige numerieke 
waarden van deze "officiële 
titel" optelt krijgt men 666, 
"Het getal van het beest." 
Dit getal is van ouds ken-
merkend voor vijandschap 
tegen God, en gaat reeds 
terug naar het Oude Babel. 

Terwijl een groep het merkteken van het beest ontvangt 
en die macht aanbidt, wordt ook een andere groep be-
schreven... “Hier zijn zij die de geboden van God 
en het geloof van Jezus bewaren" (Openb.14:!2) 
Het onderscheid tussen de ware en valse aanbidding, 
hangt volledig af van het houden van Gods Geboden. 
Het merkteken van God is "De zaterdag. sabbat", het 
4e gebod en daar tegenover is er het merkteken van 
het beest, door het heiligen van de zondag. Het paus-
dom ziet dit als “het merkteken van haar gezag”, 
omdat deze Kerk in het jaar 364 n.Chr de aanbidding 
van de sabbat heeft overgebracht naar de zondag. 
(The Convert's Catchism. P. Geiemann)

Wie bewust, de door 
pausdom veranderde 
geboden houdt, éért 
met zijn geweten deze 
antichristelijke macht 
en plaatst zich daar-
door tegen God. Toch 
houden veel christenen 
in de meeste Kerken 

de zondag, in de veronderstelling dat zij hierdoor de 
sabbat het vierde gebod gehoorzamen. Maar God 
kent hun oprechte hart omdat Hij "de tijden der on-
wetendheid overziet..." (Handel.17:30).

Wanneer de zondagsviering, in Amerika en in 
andere landen, wettelijk wordt opgelegd. En ge-
lijktijdig de wereld algemeen zal ingelicht worden, ten 
aanzien van de ware sabbat en eerbied voor God. 
Dan nemen allen die bewust Gods wet overtreden, 
het merkteken van het beest aan. Door deze keuze 
kan God hen geen bescherming en genade meer 
bieden en zullen zij uiteindelijk de eeuwige dood on-
dergaan (Openb.14:9-11).

De volledige controle over 
de mensheid, op godsdien-
stig, op politiek en op Oecu-
menisch vlak, is sinds jaren. 
vastgelegd door Wereldraad 
van Kerken in samenwer-
king met vooraanstaande 
regeringen en de UNO (in 
New York). Het doel van 
deze Nieuwe Wereld orde 
is één Wereldgodsdienst voor alle mensen onder 
één Wereldregering. De Oecumenische beweging, 
de vele bezoeken die de paus aan regerings verte-
genwoordigers brengt, en het algemeen betrachten 
tot globalisering bevestigen al deze plannen. 

Tweemaandelijks tijdschrift voor gees-
telijk en lichamelijk welzijn Antwoorden 
op levensvragen. Op ieder vlak van het 
leven gebouwd op bijbelse antwoorden. 
Waarom ziekte - lijden - dood? 
De oorsprong van het kwaad? 
Schepping of evolutie? 

Stort 7 euro op rekening nummer 001-3997269-72 
En ontvang in 2012 het tweemaandelijkse 

tijdschrift: “HOUVAST” 


