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CITAAT: "Een kenmerk van deze satanische sekte is verder dat ze opereren als 

een virus door een organisatie te infiltreren 

en over te nemen. Door die tactiek controleren zij onder andere geheime 

genootschappen, semi-geheime genootschappen 

en de top van schijnbare openbare genootschappen en religies, 

 

zoals de Vrijmetselaars, de Rozenkruisers, de Scientology Kerk, de Mormonen, 

de Katholieke kerk, de Islamitische kerk, de Jehovah's Getuigen, 

de Joodse kerk, allerlei sekten en politieke stromingen, et cetera. 

 

De leden van deze organisaties worden aan de top van bedrijven gezet, in 

regeringen en belangrijke publieke organisaties als het Wereld Natuurfonds, 

Amnesty, het Rode Kruis/De Rode Halve Maan en Greenpeace (er zijn er meer). 

 

Daarnaast controleren zij tegenwoordig grotendeels het internet via Facebook, 

Google, Youtube en Microsoft. 

 

Wanneer je even iets terugkijkt in de tijd, dan zie je dat de timing absoluut 

perfect is". EINDE CITAAT 

 

BRON: Op het andere bord 

http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=14997:zoals-het-er-nu-voorstaat-

gaat-het-ze-lukken&catid=20:het-complot&Itemid=33 

 

 

Dag RAM, 

 

In de gelijkenis van het goede zaad en het onkruid komt naar voren dat pas bij 

de oogst duidelijk wordt wie het goede zaad zijn. 

 

Mat. 13:24-30 en 35-43 

 

24 Nog een gelijkenis hield Hij hun voor en Hij zeide: Het Koninkrijk der hemelen 

komt overeen met iemand, die goed zaad gezaaid had in zijn akker. 25 Doch 

terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide er onkruid overheen, 

midden tussen het koren, en ging weg. 26 Toen het graan opkwam en vrucht 

zette, toen kwam ook het onkruid te voorschijn. 27 Daarna kwamen de slaven 

van de eigenaar en zeiden tot hem: Heer, hebt gij niet goed zaad in uw akker 

gezaaid? Hoe komt hij dan aan onkruid? 28 Hij zeide tot hen: Dat heeft een 

vijandig mens gedaan. 

29 De slaven zeiden tot hem: Wilt gij dan, dat wij het bijeenhalen? Hij zeide: 

Neen, want bij het bijeenhalen van het onkruid zoudt gij tevens het koren 

kunnen uittrekken. 30 Laat beide samen opgroeien tot de oogst. En in de 
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oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: Haalt eerst het onkruid bijeen en 

bindt het in bossen om het te verbranden, maar brengt het koren bijeen 

in mijn schuur. 

 

Uitleg door Jezus 

35 Opdat vervuld zou worden het woord, gesproken door de profeet, toen hij 

zeide: Ik zal mijn mond opendoen met gelijkenissen, Ik zal verkondigen wat 

sinds de grondlegging der [mensen]wereld verborgen gebleven is. 36 Toen liet 

Hij de scharen gaan en ging naar huis. En zijn discipelen kwamen bij Hem en 

zeiden: Maak ons de gelijkenis van het onkruid in de akker duidelijk. 37 Hij 

antwoordde en zeide: Die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen; 38 De 

akker is de wereld; het goede zaad, dat zijn de kinderen van het Koninkrijk; 39 

Het onkruid zijn de kinderen van de boze; de vijand, die het gezaaid heeft, is de 

duivel; de oogst is de voleinding der wereld; de maaiers zijn de engelen. 40 

Zoals nu het onkruid verzameld wordt en met vuur verbrand, zo zal het gaan bij 

de voleinding der wereld. 41 De Zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en 

zij zullen uit zijn Koninkrijk verzamelen al wat tot zonde verleidt en hen, die de 

ongerechtigheid bedrijven, 42 En zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar 

zal het geween zijn en het tandengeknars. 43 Dan zullen de rechtvaardigen 

stralen als de zon in het Koninkrijk huns Vaders. Wie oren heeft, die hore! 

 

Tussen de 1e en de 2e komst is het blijkbaar nog niet duidelijk wie het echte 

zaad is en wie echt het onkruid vormen, althans niet voor ons als mensen. Dat 

zegt wel wat naar mijn mening. Wie zijn de zaaiers? Jezus en de duivel. De 

engelen zijn uiteindelijk de oogsters ...... Moeten wij dan nu al iedereen een 

etiket op het voorhoofd plakken? Of laten we dat aan Jezus en de engelen over, 

terwijl degenen die denken het ware zaad te zijn, zich zullen moeten gedragen 

als het ware zaad. Wat houdt dat in? Op anderen nu al etiketten plakken, of 

slechts zich gedragen als goed zaad en daarmee anderen tot andere gedachten 

te brengen? 

 

Groetjes, 

Elle 

 

 

Ik gebruikte de NBG-1951. Het gaat over het woordje 'voleinding' (sunteleia) van 

de mensenwereld. 'Sunteleia' komt van 'sunteleô'. 'Sunteleô' betekent "samen of 

tegelijkertijd eindigen", volledig eindigen, ten einde brengen, afmaken". 

 

Daarin kan men dus het volledig eindigen van de mensenwereld zoals deze nu 

bestaat, zien. Alles in absolute zin eindigt daarmee tegelijkertijd en iets nieuws 

ontstaat. 

 

Er is "telos" en "sun-teleia" of "sun-teleô". Het woordje "sun" geeft een 

gezamenlijkheid aan. Het is dan niet dat er slechts één gedeelte van een tijdperk 

(aiôn) eindigt, maar alles gezamenlijk. De Studiebijbel CvB zegt: "Het gaat hier 
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om het einde van het tegenwoordige aion waarin de mensenwereld zijn huidige 

bestaansvorm heeft. Het einde van deze aion vergelijkt Jezus met een oogst, 

vergelijk Joël 3:13 en Op. 14:15-16. Dit oogstgebeuren heeft zowel een positieve 

als een negatieve zijde, zie Mat. 13: 40 en 43 en Mat. 9:37". 

 

In de toekomende aion ontvangt men het eeuwige leven (Marus 10:30) en is er 

tevens het oordeel met daarbij ook de eeuwige dood op hetzelfde tijdstip (Mat. 

19:28-29; Lucas 22:28-30)) voor het onkruid (Mat. 13:39, 40, 43; 25:34; 26:29 

vergeleken met 1 Kor. 15:24-28). 

 

Ik besef dat het niet past in jou schema van aionen. 

 

Ik wil het nog wel verder bekijken, daar het wel een belangrijk woord is naar 

mijn mening. 

 

Maar misschien heb jij dan een andere betekenis gevonden van dat woordje? 

 

Groetjes, 

Elle 

 

 

Dag RAM, 

 

Het artikel kwam bij mij over als een plakwedstrijd. Ik heb dat artikel gelezen. 

Niburu, althans de schrijver van het artikel is naar mijn mening aan het plakken. 

Dat men o.a. ook de JG noemt is waar. Maar welke bewijzen geeft Niburu voor 

deze bewering? Is dat omdat het WTG panden aan Kushner heeft verkocht? Ook 

gaat het verhaal dat de oude Fred Franz wel bezoek kreeg van een oude Joodse 

man. Het lijkt op stemmingmakerij wat Niburu publiceert. 

 

Ja ik lees wel eens op dat andere bord, vooral de laatste tijd. 

 

Ik geloof niet dat wij etiketten moeten plakken op andere mensen, al doe ik dat 

misschien soms ook wel ongewild. Jezus maakt uit wie bij satan horen en wie bij 

Hem. 

 

Groetjes, 

Elle 

 

 

Dag RAM, 

 

Organisaties bestaan uit mensen, toch? En dan de vraag aan Niburu (of aan jou) 

welke mensen er in de JG en al de andere kerken/organisaties zijn geplaatst door 
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die satanische sekte die in dat artikel beschreven wordt, graag met naam en 

toenaam, want de schrijver moet dat toch hebben geverifieerd? Of kletst die man 

of die Niburu groep maar uit hun nek en is het slechts stemmingmakerij? Het zou 

eerlijk zijn om alle namen te vermelden, zoals b.v. de leden van het Besturende 

Lichaam van Jehovah's Getuigen. Maar dat doen ze niet, waarschijnlijk durven ze 

niet, want anders komen ze in de problemen, en dus blijft het steken in 

algemeenheden. Voor mij is het daarom gewoon stemmingmakerij, meer niet. Ze 

maken hun beweringen niet hard, en dat is kenmerkend voor dat soort 

mensen/groepen op internet. 

 

AANHALING OVER DIE SATANISCHE SEKTE: 

Voor hen die niet al te bekend zijn met de materie, hierbij een uitleg van enkele 

begrippen. Wat wij tegenwoordig Joden noemen zijn voor het overgrote deel 

geen Joden, maar Chazaren. Een klein elite deel van deze Chazaren vormen een 

geheime satanische sekte die bekendstaat onder verschillende namen zoals de 

Sabbateans, de Illuminati, de Rothschild mafia, de Chazaarse mafia (CM), sekte 

van het Alziend Oog en Sekte des Doods. Een afgeleide van de Sabbateans is de 

Chabad beweging. Zij hebben niets met het gewone Joodse/Chazaar volk te 

maken. Deze satanische mafia verbergt zich onder de paraplu van het 

Jodendom. Niet alleen hebben zij de controle over de gelduitgifte in bijna de hele 

wereld en de mainstream media inclusief Hollywood, zij hebben ook het machtige 

werktuig van het Zionisme. Dit doet zich voor als een politiek ideologische 

beweging, maar is in feite een geheim genootschap ter verdere controle en 

manipulatie van het menselijk ras. 

 

Een kenmerk van deze satanische sekte is verder dat ze opereren als een virus 

door een organisatie te infiltreren en over te nemen. Door die tactiek controleren 

zij onder andere geheime genootschappen, semi-geheime genootschappen en de 

top van schijnbare openbare genootschappen en religies, zoals de Vrijmetselaars, 

de Rozenkruisers, de Scientology Kerk, de Mormonen, de Katholieke kerk, de 

Islamitische kerk, de Jehovah's Getuigen, de Joodse kerk, allerlei sekten en 

politieke stromingen, et cetera. De leden van deze organisaties worden aan de 

top van bedrijven gezet, in regeringen en belangrijke publieke organisaties als 

het Wereld Natuurfonds, Amnesty, het Rode Kruis/De Rode Halve Maan en 

Greenpeace (er zijn er meer). Daarnaast controleren zij tegenwoordig 

grotendeels het internet via Facebook, Google, Youtube en Microsoft. 

 

DAT er aan alle religies, in alle politieke en maatschappelijke organisaties veel 

mankeert en dat er letterlijk of figuurlijk bloed aan de handen kleeft, is buiten 

kijf. Maar ook het goede is wel aanwezig, ik bedoel het is nooit 100 % slecht of 

100 % goed, net als met mensen. We horen en/of zien en ervaren vaak wel 

dingen, maar we hebben niet een voor 100 % goed inzicht in alles, Niburu en 

hun denkers en schrijvers ook niet. Die hebben ook hun eigen agenda volgens 

mij, anders zouden ze wel "man en paard" noemen WIE die infiltranten zijn in dit 

geval 

 

En daarom laat ik het maar aan Christus over, en Christus, onze door God 
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aangestelde Rechter, kan en heeft dat wel. 

 

Ik begrijp wel dat er mensen, gelovigen en ongelovigen zijn die zich hard maken 

om een zo goed mogelijke geloofsgemeenschap of maatschappij te vormen 

waarbij de rechten en plichten van de mens (kinderen en volwassenen) centraal 

staan. Ik begrijp ook dat jij je hard maakt voor het één en ander. Ik doe dat ook 

wel, maar op een ander vlak en/of manier. Ieder heeft z'n kwaliteiten en gebruikt 

deze als men zich ervan bewust is, om dingen aan de kaak te stellen of probeert 

om verandering/verbetering te bewerkstelligen naar z'n beste kunnen. En alles 

groeit gezamenlijk op tot de oogst bij de wederkomst van Christus..... 

 

Ik hoop dat ik mij enigszins begrijpelijk heb gemaakt in deze zaken. Ik vind het 

gewoon moeilijk om het juiste evenwicht en inzicht te vinden/hebben in dit soort 

zaken. Mocht ik je intenties onjuist beoordeeld hebben, dan bied ik mijn excuses 

daarvoor aan. 

 

Groetjes, 

Elle 

 

 

Dag RAM, 

 

De boom herken je aan de vruchten toch? 

 

Inderdaad, een boom herkent men aan de vruchten. Er is verschil in bomen en in 

vruchten, want een pruimenboom geeft geen appels als vrucht. Iedere boom 

geeft z'n eigen vrucht. Of alle vruchten goed gelukt of eetbaar zijn, is vraag 

twee. 

 

Wat zijn de vruchten van veel organisaties, sektes, kerken, regeringen? 

 

Organisaties, sekten, kerken, regeringen bestaan uiteindelijk allemaal uit 

mensen. Nu is het de vraag of men als organisatie, sekte, kerk en regering, dus 

als groep wordt geoordeeld door Jezus, of wordt ieder mens persoonlijk 

geoordeeld. Op. 20:13 heeft het over het feit dat ieder wordt geoordeeld op 

grond van hetgeen in de boeken staat, een ieder naar zijn werken. 

 

Ik ben het met jou eens dat het niet allemaal goed is wat bovengenoemde 

groepen doen, maar is het ook alles voor 100 % slechtheid wat ze doen? En dus, 

als men alles over één kam scheert, is dat dan wel een rechtvaardig oordeel, en 

dan ook nog een vernietigend oordeel, van mensen die niet alles weten en zelf 

ook fouten hebben en fouten begaan? Daarom ben ik blij dat Jezus de Rechter 

over alles en allen is, omdat hij het innerlijke van de mens beziet en weet van 

het waarom en het daarom. 

 

Je vraagt namen. Hoe weet ik nou de namen van mensen die Satanisten 
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op sleutelposities hebben geplaatst. 

 

De vraag is: Hoe weten ZIJ dat dan? Heeft men jou een waterdicht bewijs 

gegeven over dat wat zij beweren, of is het zo dat je het gelooft omdat het 

overeen komt met zaken die jij ook zo ziet, en dat je het daarom gelooft? 

Voordat IK iets geloof, wil ik waterdichte bewijzen hebben, want anders loop ik 

de kans om weer voor het karretje van valse profeten te lopen die iets beweren 

zonder daarvoor bewijzen te hebben, dus dat het slechts aannames zijn vanwege 

allerlei haatgedachten om allerlei redenen. Ik wil er dus NUCHTER mee omgaan 

en me niet opnieuw alles en nog wat op m'n mouw laten spelden en hen als een 

kip zonder kop in alles te geloven en hen na te volgen en hun gedachten te 

verspreiden. DAT wil ik voorkomen, en daarbij hoef ik niet met mijn oordeel nu al 

Jezus als Rechter en uitvoerder van Gods geboden voor de voeten te lopen, 

begrijp je? 

 

Denk je bijvoorbeeld nou echt dat die zichtbare 7 of tegenwoordig 8 

mannen aan het hoofd van de Wachttorenorganisatie die sleutelposities 

vullen? 

 

De schrijver van het stuk op Niburu zegt toch zelf het één en ander daarover?! 

Hij weet het dus blijkbaar. Waarom noemt hij dan niet openlijk "man en paard" 

als hij het zo zeker weet?! 

 

Maar jij hebt waarschijnlijk in gedachten de mannetjes die volgens de complot 

denkers achter de mannetjes die achter de mannetjes, die achter de mannetjes, 

enz. zitten? Jij ziet de acht van het BL en andere genoemde instituten meer als 

"stromannen" van de mysterieuze Illuminatie, de Vrijmetselaars, enz., de 

geheime genootschappen die eerst door de bedenkers/schrijvers van complot 

theorieën met regeringen, kerken, sekten, enz. in verband zijn gebracht. En dan 

is het vervolg van het verhaal van de complot bedenkers dat dit in de hele 

maatschappij zich voordoet in religieuze, politieke en maatschappelijke zin. 

 

Zij willen ons als het ware informeren hoe zij het zien, zonder ons de details te 

geven. We moeten gewoon op hun eerlijke touwe blauwe ogen afgaan en hen 

vertrouwen. En dat is precies hetzelfde als wat zij van anderen, de overheid, de 

religie en de maatschappij zeggen, althans in mijn beleving, want doordat zij in 

het rookgordijn wat ze zelf maken, zich terugtrekken en niet met verifieerbare 

bewijzen komen, maken zij zichzelf tot de genootschappen waarvan zij zeggen 

dat daar de satanische sekte heerst. 

 

Wat spookten die nou zoals uit op de dag? 

Niet veel bijzonders volgens mij, als ik Raymond Franz serieus neem. 

 

Ik weet slechts wat ik heb gelezen in de boeken van Ray Franz en ook van de 

video's van hen wat zij aan bijbelstudie en het regeren over de JG doen, iets wat 

volkomen in strijd is met het proto-type en het patroon van de 1e eeuwse 

christelijke gemeente. Zij volgen het Romeinse type vanaf Constantijn na, net als 
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de meeste andere religies met een centraal bestuur i.p.v. een plaatselijk 

congregationeel en autonoom bestuur met Christus als Hoofd en de heilige geest 

als helper naast de bijbel. 

 

De echte rotte appel - die gewoon voor zichzelf bezig was - was degene 

die een paar jaar geleden helemaal naar Nederland kwam gevlogen 

omdat hij zenuwachtig werd. 

 

Je bedoelt daarmee wijlen Theodore Jaracz waarschijnlijk? 

 

Maar de Satanisten ( hiervoor zal en wil ik me graag voor verantwoorden 

dat ik dat schrijf ) die echt aan de touwtjes trekken gaan zich echt niet 

bekend maken omdat mensen zoals jij hun namen willen weten. 

 

Hoe kunnen Niburu en de schrijver dat dan wél weten? Zijn zij dan de enigen die 

zijn ingelicht, ja, door wie dan? 

 

Vraagje aan jou. Geloof jij dat Satan de heerser c.q. ( nep ) god van deze 

wereld is? 

 

Ik geloof dat satan de god van een déél van de mensenwereld is. De 

"mensenwereld", de "akker" in dit geval, bestaat uit tarwe en onkruid, gezaaid 

door in de 1e plaats Jezus, en in de 2e plaats door satan (Mat. 13:24-30 en 36-

43). Ze groeien beide gezamenlijk op tot aan de toekomstige oogst waarbij dan 

pas duidelijk wordt wie de door het geloof gerechtvaardigden zijn, de zonen en 

dochters van God, anders gezegd, dan worden de kinderen Gods openbaar (Rom. 

8:18-24). 

 

Ik geloof dat satan slechts beperkte macht heeft, dus zover als Jezus (want aan 

Jezus is alle autoriteit in hemel en aarde gegeven, Mat. 28:18-20) dat toelaat. 

Dus satans autoriteit is niet onbeperkt, wat ook blijkt uit Hand. 26:15-18; Kol. 

1:13-14; 1 Petr. 2:9 waar mensen van onder zijn autoriteit worden verlost. 

Satan is de god van degenen die hij gezaaid heeft, maar van degenen die hij 

gezaaid heeft, komen er ook mensen van onder die heerschappij vandaan. Hebr. 

2:14-16 zegt dat de duivel door Jezus' dood als het ware al onttroond is. Hij is 

ook naar de aarde geworpen samen met zijn engelen toen Jezus koning werd in 

hemel en aarde (Op. 12:7-12), en dat hij maar weinig tijd meer had tot aan zijn 

binding. Deze binding lijkt na de vernietiging van het Romeinse rijk te hebben 

plaatsgevonden. Hij moet vóór de komst van Jezus zowel een korte tijd 

losgelaten worden om de volken te verzamelen, Gog en Magog, tegen de geliefde 

stad, het volk van God, als samen met Gog en Magog vernietigd te worden (Op. 

20:1-3 en 7-10). Waarom vóór de komst van Jezus? Wel, omdat satan de 

vóórlaatste vijand moet zijn die vernietigd wordt. Hoe dat zo? Omdat de dood en 

het dodenrijk en de zee bij de komst van Jezus hun doden teruggeven, waarbij 

dus de laatste vijand, de dood (en niet de satan) wordt vernietigd, waarna Jezus 

zijn koningschap wat hij had te midden van zijn vijanden, bij het oordeel bij zijn 

komst, teruggeeft aan God de Vader, opdat God de Vader zij alles in allen (1 Kor. 
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15:20-28, 42-58). 

 

En hoe denk je dat Satan zijn heerschappij laat gelden? Hoe hij de 

wereld regeert? 

Door middel van wat en wie gaat het zoals hij het wil? Of is Satan niet 

meer dan een klop geest die mensen uit hun slaap houden? Hoe zie jij 

Satan en zijn wereld dan? Hoe bestuurd hij het? Waarom denk je dat 

Jezus wil dat we er geen deel van zijn ook al zitten we er midden in? 

 

Ik zie in 1 Kor. 10:18-21 dat de slachtoffers die door de toenmalige volken 

werden geofferd aan afgoden, in feite geofferd werden aan demonen, engelen 

van satan. 

 

Het zaad van Jezus en het zaad van de duivel woont naast elkaar en groeit 

gezamenlijk op zegt Jezus. De tarwe en het onkruid groeien tezamen op tot de 

oogst. De mensen in de wereld zijn onze naasten en die horen we lief te hebben, 

maar we moeten hun verkeerde werken niet volgen. 

 

Ik geloof tevens dat er tussen de 1e en de 2e komst nogal wat is gebeurd met 

satan en met degenen waar hij macht over had. Hij werd volgens mij gebonden 

na de val van Rome, de laatste "koning" van de koningen/beesten die in Dan. 7 

worden genoemd. Satan moet zoals door mij gezegd hierboven, echter ook vóór 

de 2e komst worden losgelaten en vernietigd, anders klopt niet wat Paulus zegt 

over het feit dat de dood de laatste vijand is waarna Jezus zijn koningschap 

teruggeeft. Als dat zo is, dan is al het gekrakeel wat de volken doen, niet aan de 

misleiding van de satan te wijten, maar aan de mensen en heersers zélf. Ze 

worden bij het binden van satan kennelijk aan zichzelf overgelaten wat hun doen 

en laten betreft TOTDAT satan wordt ontbonden en Gog en Magog, de volken 

dus, verleidt om de geliefde stad aan te vallen, waarbij hij wordt vernietigd (Op. 

20:7-10). 

 

Dit alles is dus mijn probleem wat uitleg betreft en wat maar een paar mensen 

tot nu toe snappen. De meeste gelovigen zeggen, door te geloven in een 

letterlijk 1000-jarig vrederijk na de 2e komst van Jezus, dat satan na die 1000 

jaar nog weer wordt losgelaten, waarmee zij dan impliciet tevens zeggen dat de 

duivel dus de laatste vijand is en niet de dood, iets wat volgens Paulus niet zo is. 

De dood, de laatste vijand, wordt immers bij de opstanding van alle doden 

vernietigd doordat hij in de 2e dood wordt geworpen (Op. 20:11-15). 

 

Dus ik heb een antwoord nodig op het feit dat de satan een lange tijd vóór de 2e 

komst moet worden gebonden om waar te maken dat niet de satan de laatste 

vijand is, maar de dood. Maar als men zegt dat de satan tussen de 1e en de 2e 

komst nog steeds de GEHELE wereld verleidt, dan klopt er heel veel niet. Er moet 

een tijd zijn waarin de volken nog er zijn, maar niet door satan verleidt kunnen 

worden omdat hij gebonden is. En dus moet het kennelijk zo begrepen worden 

dat de volken zichzelf in de nesten werken en dingen doen die wel duivels lijken, 

maar wat niet aan de duivel te linken zijn. Voor MIJ werd het dilemma duidelijker 
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toen ik Op. 20:1-3 en 7-10 achter elkaar zette, en toen pas Op. 20:4 en 6 en 11-

15 na elkaar las. Daardoor werd de volgorde van gebeurtenissen voor mij 

duidelijker samen met wat de bijbel verder er over zegt. 

 

Misschien kunnen we daar een andere keer verder over doorborduren. Misschien 

heb jij wat gedachten over dit dilemma. 

 

Hartelijke groet, 

Elle 

 

 

Dag RAM, 

 

Implementeren betekent verwezenlijken, tot uitvoer brengen, invoeren. 

 

Als nu de tweede 3 1/2 jaar ingaan of zijn ingegaan, dan zou het in totaal 7 jaar 

duren. Maar wat is "het" wat 2 x 3 1/2 jaar duurt? Wat is er 3 1/2 jaar geleden 

dan ingevoerd of ten uitvoer gebracht? 

 

En welke 3 1/2 jaar bedoel je? Bedoel je Op. 12:14, of bedoel je Op. 11:2, of 

bedoel je Dan. 12:8 en de daarop volgende 1290 en 1335 dagen? Of bedoel je 

de 70-ste jaarweek die door sommige uitleggers doormidden wordt geknipt, al 

naar gelang van hun gedachtengang en hun kijk op Israël? 

 

Dat van die kikker weet ik. Dat geldt echter in tegenovergestelde zin ook voor 

mensen die een idee hebben wat ze koesteren maar wat niet waar is of nooit uit 

zal komen. Die zitten te wachten tot het water kookt, maar het blijft koud. 

 

Weet je dat b.v. J.F. Rutherford, de 3e president van het WB&TS (WTG) geloofde 

dat o.a. de uitvinding van rekenmachines, vliegmachines, alluminium, 

antiseptische heelkunde, kunstverfstoffen, automatische laschwerktuigen, 

automobielen, prikkeldraad, rijwielen, carborundum, kasregisters, celluloid, 

correspondentiescholen, karnmachines, Donker Afrika, schijfploegen, Goddelijk 

Plan der Eeuwen [van Russell], dynamiet, electrische treinen, electrisch pletten, 

brandladders, snelkokers, gasmotoren, oogstmachines, lichtgas, 

inductiemotoren, linotypen, luchifersmachines, monotypen, films, Noordpool, 

Panamakanaal, Pasteurisatie, spoorwissels, Röntgenstralen, 

schoenmakersmachines, rookloos kruit, Zuidpool, duikboten, radium, 

wolkenkrabbers, ondergrond-spoor, gramofoon, telefoon, schrijfmachine, 

stofzuiger en draadloze telegrafie bewijzen waren dat de Heer vanaf 1874 

aanwezig was? BRON: DE HARP GODS, pagina's 237 en 238, hoofdstuk "De 

Wederkomst des Heeren", uitgegeven in het Engels in 1921 en in het Nederlands 

in 1932, in mijn bezit, zowel de Engelse als de Nederlandse uitgave. Dit allemaal 

vanwege "de toename der kennis" in Dan. 12:4. En duizenden mensen volgden 

hem. 
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En zo maakt en kwaakt iedere kikker z'n eigen verwachting, vaak doordat hij z'n 

oren te luister legt bij bepaalde dames en heren die denken het licht te hebben 

gezien of een profetische droom te hebben gehad. En als een andere kikker het 

anders bekijkt dan wordt hij uitgelachen of er wordt meewarig op hem neer 

gezien als iemand die het niet goed begrijpt, precies zoals de JG dat nog steeds 

doen. 

 

In het NT wordt waakzaamheid en nuchterheid verlangd in het verwachten van 

iets, en men wordt gewaarschuwd zich niet te laten verleiden door valse profeten 

die het één en ander beweren te weten over het tijdstip van de terugkomst van 

Jezus en andere onzalige gebeurtenissen die uit het verband worden gehaald 

waarna ze ermee op de loop gaan en andere gelovigen achter zich aan trekken 

met hun valse profetie. Pas op dat u niet wordt verleid, zegt Jezus tegen jou en 

mij. 

 

Groetjes, 

Elle 

 

 

Dag RAM, 

 

Natuurlijk weet ik wat er op het moment in de wereld aan de gang is. Het 

verschil tussen jou en mij is dat ik de dingen anders interpreteer dan jij . Jij 

gelooft dat er een NWO staat aan te komen. Maar wat is de inhoud van die 

NWO? Heb jij daar info over of is het al door anderen ingevuld wat Bush senior 

daaronder verstond en is men daarmee op de loop gegaan en er zelf een 

invulling aan gegeven op grond van een bepaalde interpretatie van de 

Openbaring of Daniël? 

 

Er waren en zijn gelovigen die helemaal hoteldebotel zijn van een streepjescode, 

waarin zij het getal 666 zien en dus is het van het beest van Op. 13, terwijl dat 

feitelijk de Romeinse wereldmacht was en dat er caesar aanbidding plaats vond 

d.m.v. de beelden van de caesar. 

 

En zo maakt men de gelovigen gek en angstig of geeft men ze een richting aan 

hoe men moet denken. Precies hetzelfde als de tekstuitleggers van de JG. 

 

Ik wil toch nog graag weten welke 3 1/2 jaar jij in gedachten hebt en wat jij je 

daarbij voorstelt, geholpen door allerlei uitleggers. Ik laat mij de kop niet gek 

maken door allerlei doemdenkers zonder dat ze waterdichte bewijzen geven. 

Sorry, maar zo zit ik in elkaar. 

 

En al zou het ook zo zijn dat er een wereldomvattende regering zou komen van 

de één of andere dictator, wat wil jij er aan doen om dat tegen te gaan, en wat 

kan Niburu en z'n aanhangers en gelovigen die een anti-christ in de vorm van 

een wereld dictator denken te zien komen, daaraan veranderen? Gewapende 
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opstand? Burgerlijke ongehoorzaamheid, enz? 

 

Het loopt gewoon zoals het loopt totdat Jezus terugkomt en orde op zaken stelt, 

maar voordat Jezus komt moet er nog het één en ander gebeuren, dat is 

onmogelijk te veranderen. Ik blijf gewoon nuchter en laat me geen verhalen op 

de mouw spelden die verzinsels zijn van mensen die het hoofd van gelovigen op 

hol laten slaan. 

 

Groetjes, 

Elle 

 

 

 

Dag RAM, 

 

Wij zitten beide in een boot, en wat er ook gebeurt, we komen beide ergens 

gezamenlijk aan land. 

 

En wat is nou de tekst van die 3 1/2 jaar? Ik blijf er nieuwsgierig naar, niet om 

daarmee iets te doen of aan te tonen, maar gewoon om te weten, zonder 

dubbele bodem van mijn kant. 

 

Groetjes, 

Elle 

 

 

Dag Ram, 

 

Ik vraag meestal aan gelovigen hoe ze tot een bepaalde gedachte komen, niet 

om ze daarna voor onzinnigen uit te maken, maar om te zien of ik er iets uit kan 

leren. Vandaar dat ik ook zoveel studiebijbels en naslagwerken heb. 

 

In het bericht hieronder heb je het over "die tweede 3 1/2 jaar". 

https://members.boardhost.com/getuigen/msg/1586318574.html  

 

Goedemorgen Elle, Gisteravond Rutte gehoord? Ik zat zo te denken. Herfst 2016 

ongeveer werd op de achtergrond de Nieuwe Wereld Orde geïmplementeerd. Nu 

is het ongeveer 3 1/2 jaar later.Ik dacht dat het zo gek nog niet was als nu die 

tweede 3 1/2 jaar ingaan. Ik heb Rutte zelf niet gehoord, ik heb het van 

horen zeggen. Maar wat ik hoorde past aardig in wat ik - en sommige andere 

gelovigen - altijd al zeggen. 

 

Omdat jij het over "die tweede 3 1/2 jaar" had in je bovenstaand bericht, dacht 

https://members.boardhost.com/getuigen/msg/1586318574.html
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ik dat je de laatste jaarweek uit Daniël 9:24-27 in gedachten had, want die 

"sommige andere gelovigen" hebben deze tekst (vers 27) in gedachten als zij 

over twee keer 3 1/2 jaar spreken . 

 

Dat "sommige andere gelovigen" dat geloven, komt omdat ze John Nelson 

Darby https://nl.wikipedia.org/wiki/John_Nelson_Darby 

 

en 

C.I. Scofield https://bijbelcollege.nl/biografie/dr-c-i-scofield/ navolgen wat 

bijbeluitleg betreft. 

 

Ik weet best wat er in de buitenwereld gebeurt, doch zoals gezegd, ik 

interpreteer hetgeen er in de buitenwereld gebeurt, anders dan jij dat doet. 

 

Wat wereldmachten en de 8e wereldmacht betreft, de één die ex-JG is, volgt nog 

wel de gedachten van de tekstuitleggers van de JG op dat punt, een ander doet 

dat niet meer. Ik doe dat niet meer. Maar een ander mag rustig dat wel doen, 

voor mij geen punt. Doordat ik een paar meter boeken heb staan over de leer 

over de laatste dingen, met een moeilijk woord "eschatologie" (eschatos + 

logos), woorden/gedachten over het laatste of verst verwijderde, weet ik wat 

anderen van diverse pluimage daar over zeggen. Ook heb ik lectuur van de 

volgelingen van Darby (b.v. Prof. Dr. Dr. Willem Ouweneel)en Scofield, en heb 

ook The New Scofield Reference Bible, één van de eerste studiebijbels die ik 

kocht nadat ik bij de JG weg was. 

 

Hun 2 x 3 1/2 jaar gedachten zijn ook de gedachten van "sommige andere 

gelovigen". Ik heb hun diensten ook bezocht, en met hen gepraat. Bij hen gaat 

het echter in dit geval over het huidige Israël als voorbereiding van het Israël 

wat volgens hen nog een kans krijgt bij de wederkomst en Jezus zal volgens hen 

ook nog de 144.000 joden uitzenden over de wereld als hij vanuit het letterlijke 

Jeruzalem regeert. 

 

Ik respecteer wat zij denken en ook wat jij denkt over de 2 x 3 1/2 jaar, of je nu 

hetzelfde bedoelt als wat zij bedoelen, of dat je het geheel anders ziet. Mij gaat 

het steeds om de vraag: Hoe komt iemand aan bepaalde gedachten. Zijn ze op 

de bijbel zélf gebaseerd op persoonlijke titel, of zijn ze op de uitleg van de bijbel 

door anderen zoals Darby en Scofield gebaseerd, omdat deze twee mensen veel 

invloed hebben op evangelische-, pinkster- en broedergemeenten (gesloten en 

open broeders). 

 

Jij hebt het over een Nieuwe Wereld Orde, waarvan Bush senior sprak, en ook 

anderen voor hem spraken er wel over. Maar WAT bedoelden zij daarmee, en 

welke invulling geeft iemand daar persoonlijk aan, en waar haalt hij die invulling 

vandaan. Daar kan men dan over spreken met elkander, zowel hier op het DB als 

via andere kanalen, en dan niet om elkaar te veroordelen, maar om er nuchter 

over te spreken en het te toetsen zoals Paulus dat bedoelt in 1 Thess. 5:19-21 

en b.v. Jezus in Op. 2:2. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/John_Nelson_Darby
https://bijbelcollege.nl/biografie/dr-c-i-scofield/
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Over "DE grote verdrukking" en wanneer die komt of hoe lang deze al bezig is en 

wat er in die verdrukking zich allemaal voordoet bestaan ook zoveel uitleggingen 

als dat er uitleggers zijn. Een leek zou door de bomen het bos niet meer zien. 

Wat ik daarom als leek heb gedaan is kijken waar dat woord 'thlipsis' 

(verdrukking) voorkomt in het Griekse NT. 

 

Aangezien de oudste op de vraag van Johannes in Op. 7:14 en context vraagt 

waar de daar genoemde en door Johannes in een visioen geziene grote schare 

vandaan komt, zegt dat ze (in de letterlijke tekst) bezig zijn te komen uit "de 

verdrukking de grote" 'tês thlipseôs tês megalês', en dat ze kennelijk gedurende 

die grote verdrukking bezig zijn om dag en nacht heilige dienst te verrichten in 

de tempel van God, en dat dit tevens een grote schare is die niemand tellen kan 

(net als dat men het zaad van Abraham niet tellen kan) zie ik daarin dat ze als 

de daar voor de troon staande totale gelovigen zijn uit alle tijden, en dat ze uit, 

wat tijdspanne betreft, een zeer lange verdrukking komen, want de eerste 

gelovige was Abel en de laatste gelovige die uit die langdurige verdrukking komt, 

is de laatste bekeerling. De grote verdrukking is dus volgens mij de periode 

waarin de ware gelovigen van de mensheid in onvolmaaktheid in de moeilijke tijd 

waarin men in slavernij aan het verderf en de dood verkeert, verdrukt zijn en dat 

dit dóór gaat totdat Jezus komt. 

 

Ik geef hier dus de redenen van mijn uitleg. En daarom vind ik het ook juist 

wanneer medegelovigen de redenen geven van hun overtuiging van iets, want 

daardoor leert iedereen van elkaar en kan men elkaar indien nodig corrigeren, 

doch wel met redenen omkleedt. 

 

Maar goed, zoals altijd, ieder heeft gewoon z'n ideeën op grond van vergaarde 

kennis en inzicht. En dat respecteer ik. 

 

Hartelijke groet, 

Elle 

 

 

Dag RAM, 

 

Ik geloof dat Jezus vanaf zijn hemelvaart als koning-hogepriester naar de orde of 

wijze van Melchisedek regeert te midden van zijn vijanden (Ps. 110; Mat. 28:18-

20; Hand. 2:36; Op. 5), en dat de satan slechts iets kan doen onder toelating 

van Jezus. Satan is in mijn visie in de 1e eeuw naar de aarde geworpen en zijn 

engelen met hem. Toen wist hij dat hij nog maar een korte tijd had voordat hij 

gebonden zou worden. Let wel, in mijn visie is de nederwerping wat anders dan 

de binding van satan. Wanneer exact satan is gebonden weet ik niet, maar 

kennelijk kort na de vernietiging van de laatste wereldmacht Rome, het wilde 

beest met zijn valse profeet (Op. 13 en 19:11-21) wat in de 5e eeuw werd 

"verwoest", althans het westelijke deel. Wel weet ik dat hij na het Romeinse rijk 
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geen ander rijk meer kon oprichten, want zo'n rijk wordt in de bijbel niet meer 

genoemd. Het lijkt dan zo te zijn dat de volken aan zichzelf worden overgelaten 

zonder dat satan hen kan misleiden. Zij misleiden zichzelf kennelijk om allerlei 

onzinnigheid te begaan gedurende de tijd die satan gebonden is, b.v. dat het 

klerikale Rome zich verheft boven de koningen van bepaalde volken en ze zelfs 

aanstelt en kroont en in onderworpenheid heeft en zelf als staatsmacht fungeert. 

 

Bij de JG leerden we dat er zeven wereldmachten waren en dat er nog een 

achtste zou komen. In Dan. 2 en 7 zien we m.i. echter niet dat er na Rome nog 

wat anders aan wereldmacht zou komen maar dat er binnen de laatste 

wereldmacht Rome verschillende koningen zouden zijn, ook een 8-ste, en dat in 

de tijd van het laatste rijk Rome er ook het koninkrijk/koningschap van Jezus als 

regerend te midden van z'n vijanden zou komen (Dan 2:44; 7:13-14), hetgeen 

ook blijkt o.a. uit Kol. 1:13-14 en Ef. 1:10. Uit 1 Kor. 15:23-28 blijkt dat Jezus 

zijn koninkrijk/koningschap zal teruggeven aan God de Vader. Die vier 

machten/beesten die in Dan. 2 en 7 worden genoemd, hadden hun doel o.a. met 

betrekken tot het OT-ische land Israël, het "sieraadland". 

 

Dat "sieraadland" wat eerst bestond uit Israëlieten en sommige mensen uit de 

overige volken rondom Israël die zich tot de God van Israël bekeerden, hield op 

bij de dood en opstanding van Jezus. Het burgerschap van Israël werd een 

geestelijk burgerschap bestaande uit twee groepen, nl. Israëlieten die in Jezus 

geloofden, wedergeboren Israëlieten dus die in Op. 7:1-8 en 14:1-5 beschreven 

worden met een symbolisch getal van 144.000, en wedergeboren mensen uit de 

overige volken, zie ook Mat. 8:10-13; Joh. 10:16; Hand. 15:12-18; Ef. 2:11-22. 

 

Uit o.a. 1 Pet. 2:4-10 en Op. 1:6 blijkt dat er tussen de 1e en de 2e komst een 

algemeen koninklijk priesterschap van alle gelovigen is welke tevens wordt 

voorgesteld als een tempel met levende stenen en dat er geestelijke offers 

worden gebracht. 

 

Satan heeft nog een bepaalde autoriteit en is de god van het grootste gedeelte 

van de mensenwereld, hetgeen o.a. blijkt uit de drie tekstgedeelten die ik ook al 

in een vorig bericht eerder aanhaalde, nl. Hand. 26:15-18; Kol. 1:13-14 en 1 

Petr. 2:9. Mensen die in Jezus gaan geloven worden uit de duisternis tot het licht 

gebracht en verlost vanuit de duisternis en ondergebracht in het, of onder het 

koninkrijk/koningschap van de Zoon van Gods liefde gebracht. Satan heeft niet 

zoveel macht dat hij kan beletten dat mensen zich tot Jezus keren. 

 

Wat versta jij onder the New World Order? Men zou ook kunnen zeggen dat The 

New World Order al begon bij de oprichting van de VN als men dan toch die 

gedachte heeft. Ze heten niet voor niets de Verenigde Naties. 

 

Jehovah heeft Jezus de macht gegeven om in te grijpen op aarde, waarbij de 

satan en zijn engelen inbegrepen zijn. Slechts God de Vader weet de tijd van de 

wederkomst van Jezus en daarmee de tijd van het ingrijpen , wat tevens het 

oordeel over alle volken inhoudt (Mat. 25:31-46; Op. 20:2 en 6, 11-15; 2:26-27; 
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3:21; Mat. 19:28; Lucas 22:28-30, waarin over het verbond voor een 

koningschap wordt gesproken waarbij het gaat over het oordeel over Israël; 1 

Kor. 6:2-3). 

 

De JG en anderen wachten nog op de "grote verdrukking", de vernietiging van 

"het grote Babylon" en op "Armageddon". Zoals wel eerder gezegd, geloof ik dat 

zowel de vernietiging van het grote Babylon als Armageddon, de grote dag van 

God de Almachtige (Op. 16:13-16), al in de 1e eeuw gebeurd zijn met de 

verwoesting van Jeruzalem met haar tempel en dat de"grote verdrukking" een 

verdrukking is waarvan de begintijd kennelijk ligt bij de eerste martelaar Abel en 

duurt tot de laatste mens die zich tot Jezus bekeert (Hebr. 11:1-40; 12:18-28; 

Hand. 14:22). Zij kwamen en zijn nog bezig te komen uit grote verdrukking (Op. 

7:1-17) waarbij het symbolische aantal van 144.000 Israëlieten als eerstelingen 

worden genoemd van Israël die Jezus volgen en ook tot die grote schare 

gelovigen behoren die het ontelbare zaad van Abraham zijn. Het zaad van 

Abraham, alle ware gelovigen van OT en NT staan als het ware voor Gods 

aangezicht, voor Gods troon en hebben God gediend gedurende hun leven, de 

reden waarom zij nl. vóór of in het zicht van de troon van God staan. 

 

Het wachten is m.i. nu slechts op het moment dat satan weer de macht krijgt om 

de volken te misleiden (die er zijn en blijven terwijl satan gebonden is!!) om de 

geliefde stad en de legerplaats der heiligen (een voorstelling van het Nieuwe 

Jeruzalem wat in de 1e eeuw al in de plaats kwam van het oude Jeruzalem, 

Hebr. 12:18-29) aan te vallen. 

 

De volken of bevolkingsgroepen die daaraan gehoor geven, EN de satan, worden 

nog vóór de 2e komst van Jezus vernietigd (Op. 20:7-10), daar de satan de 

vóórlaatste vijand is die vernietigd wordt omdat de laatste vijand, dat is de dood, 

door de opstanding der doden wordt vernietigd (1 Kor. 15:20-28 en 42-58; Op. 

20:11-15). En op het moment van het einde is er de 2e komst die o.a. in Mat. 

25:31-46; 1 Thess. 4:13-18 en 2 Thess. 2 wordt beschreven. De wederoprichting 

aller dingen (Hand. 3:21 en Mat. 25:34) komt in het oordeel te voorschijn 

wanneer de zonen Gods openbaar worden en hun lichaam bevrijd wordt van de 

gevolgen van de zonde (Rom. 8:11-24; Filipp. 3:20-21; Hebr. 9:24-28; 1 Joh. 

3:1-3). Zij beërven het land/de aarde, de belofte die aan Abraham en aan zijn 

Zaad is gegeven (Gen. 12:7; Ps. 37:10-11; Mat. 5:5; Gal. 3:26-29; Hebr. 11:39-

40; Hebr. 11:8-16). 

 

Wat men in veel christelijke stromingen als "de 1000-jarige regering van Christus 

met degenen die koninklijke priesters zijn (Op. 20:4 en 6 oordeels tronen; 

20:11-15) als het "1000-jarig vrederijk" ziet, is in feite de dag van het oordeel 

en van de ondergang der goddelozen (2 Pet. 3:7) en dat is naar mijn mening het 

ingrijpen. Maar daarvóór moeten satan en Gog en Magog al hun aanval hebben 

gedaan en vernietigd zijn, daar de laatste vijand van Jezus NIET DE SATAN is, 

maar de dood en die vernietiging geschiedt door de opstanding der doden tot 

leven en tot oordeel op het "uur" wanneer allen die in de graven zijn, de stem 

van Jezus zullen horen, de één tot een opstanding tel leven, en een ander tot 
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hun veroordeling tot de tweede dood (Joh. 5:27-29; Op. 20:11-15; Joh. 6:39, 

40, 44, 54; 11:24; 12:48 zowel de gelovigen als de ongelovigen hebben te doen 

met de laatste dag, de dag der opstanding en oordeel). De ellende is ervóór, de 

rust erna, zie b.v. Rom. 8:16-17 . 

 

Dat er in Op. 20:5 staat dat de overigen der doden NA de 1000 jaren tot leven 

komen, is in strijd met wat er in Johannes staat in de bovengenoemde teksten 

over wat er op de laatste dag zal gebeuren, de dag waarin ieder opstaat en 

geoordeeld wordt, ook de ongelovige (Joh. 12:48). En dus is er na de 1000-

jarige oordeelsdag, een symbolische tijdsperiode, geen oordeel meer, noch een 

opstanding tot leven of tot voorlopig leven zoals de JG denken op grond van 

Rom. 6:7, een tekst die in z'n context NIET gaat over een letterlijke dood en 

letterlijke opstanding, maar over de doop in de dood van Jezus om met Jezus op 

te staan in een nieuwheid van leven in de huidige tijd en te leven als was men 

wedergeboren of een nieuwe mens had aangedaan! Op. 20:5 komt nl. niet in alle 

manuscripten voor, zoals de Codex Sinaïticus en de Aramese Syrische Peshitta 

en is dus kennelijk een ingevoegde tekst om iets te bewijzen over de volgorde 

van opstandingen, net als 1 Joh. 5:7 over de drie-eenheid. 

 

Misschien ben ik in de ogen van velen door o.a. dit schrijfsel wel bezig om vals te 

profeteren, maar ik ga graag in discussie met degenen die dat beweren om de 

redenen van en hoe ik tot de bovenstaande conclusies ben gekomen, te 

bespreken en te verdedigen, en door dialoog te leren van elkaar . 

 

Voor wat het waard is..... 

 

Groetjes, 

Elle 

 

 

Dag Lambert, 

 

In Joh. 5 zijn er zelfs drie opstandingen, eentje vanuit de geestelijke dood tot het 

geestelijke leven van degenen die gelovigen werden van Jezus' woorden in Joh. 

5:24 (zie ook Lucas 2:34 en context, de profetie van Simeon) waardoor ze niet 

meer in het veroordelende oordeel komen, maar nog wel de dood in Adam 

konden sterven. Deze mensen waren de uitverkorenen waarover Jezus ook in 

o.a. Mat. 24:22 wordt gesproken. 

 

Dan wordt er over een uur gesproken waarin zowel de opstanding tot leven als 

de opstanding ten oordeel wordt beschreven. Deze twee gebeuren volgens Jezus 

op de laatste dag, de dag des oordeels wanneer Jezus in de toekomst terug komt 

om alle doden en levenden te oordelen, de opstanding der rechtvaardigen en 

onrechtvaardigen (Hand. 24:15), ja zelfs van alle volken van de aardbodem 

(Mat. 25:31-46; Hand. 17:30-31). Op de laatste dag worden volgens Jezus zowel 
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de gelovigen opgewekt als de ongelovigen geoordeeld, zie alle teksten waarin de 

laatste dag, de oordeelsdag, en het oordeel worden genoemd. 

 

Ik weet dat jij daarover een andere mening hebt, maar dat is niet erg want 

volgens één van de video's waarin het Besturende Lichaam in de persoon van 

Gerrit Lösch spreekt, wordt er door hem gezegd dat zij ook maar steeds heen en 

weer gaan (onderzoek doen) om de kennis te verkrijgen (Dan. 12:4b). . 

 

Groetjes, 

Elle 

 

 

Dag Lambert, 

 

Ik geloof ook zonder meer de woorden van JC en van de bijbelschrijvers van OT 

en NT. Alleen jij gelooft dat de wederkomst al in 70 GT was en dat de 1e 

opstanding toen al heeft plaatsgevonden. Maar dan had ook de schepping toen 

vrij moeten worden gemaakt van de slavernij aan het verderf, en dat is toen niet 

en ook tot nu toe niet gebeurd (Rom. 8:18-24). Ook in die woorden van Paulus 

geloof ik, nl. dat bij de wederkomst alles zou veranderen. Daarom geloof ik niet 

in de wederkomst in 70 GT. Maar het staat iedereen vrij om daarover een 

mening te hebben . 

 

Groetjes, 

Elle 

 

 

Dag Lambert, 

 

De "zonen Gods" ontdekken zelf dat ze ook echt zonen Gods zijn en niet dat ze 

dat slechts voor zichzelf geloven, en wel doordat zij de opstanding ten leven, ten 

onsterfelijkheid en onvergankelijkheid ervaren, daar ze niet bij degenen worden 

gerekend die geen zonen Gods zijn. Jezus zegt in de gelijkenis van de tarwe en 

het onkruid dat het bij de oogst duidelijk wordt wie werkelijk tarwe is en wie 

onkruid. En het onkruid wordt in de gelijkenis in de oven geworpen en niet nog 

een keer gepoot/gezaaid. 

 

Petrus zegt in Hand. 3:20-21 dat Jezus in de hemel werd opgenomen tot aan de 

tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij 

monde van zijn heilige profeten van oudsher. 

 

De wederoprichting aller dingen is nog niet geweest en Jezus is daarmee nog niet 

teruggekomen uit de hemel om deze wederoprichting aller dingen te 

bewerkstelligen, iets wat pas zal gebeuren bij de opstanding en het geven van 
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het koningschap aan de schapen bij het oordeel (Mat. 25:34 (31-46). De dood 

wordt weggedaan bij het oordeel op de laatste dag, de dag van de wederkomst 

zoals in Mat. 25:31-46 staat, waarna Jezus zijn koningschap teruggeeft aan God, 

omdat dan alle vijanden zijn overwonnen/vernietigd (1 Kor. 15:20-28 en 42-58), 

hetzelfde riedeltje zoals steeds van mij weer . 

 

Paulus zegt in 2 Thess. 1:3-10 het volgende: 

 

3 Wij behoren God te allen tijde om u te danken, broeders, zoals gepast is, 

omdat uw geloof zeer toeneemt en uw aller liefde jegens elkander sterker wordt, 

4 Zodat wij zelf over u roemen bij de gemeenten Gods, vanwege uw volharding 

en uw geloof onder al uw vervolgingen en de verdrukkingen, die gij doorstaat: 

5 Een bewijs van het rechtvaardige oordeel Gods, dat gij het Koninkrijk Gods 

waardig geacht zijt, voor hetwelk gij ook lijdt, 

6 Indien het inderdaad recht is bij God, aan uw verdrukkers verdrukking te 

vergelden, 

7 En aan u, die verdrukt wordt, verkwikking tezamen met ons, bij de 

openbaring van de Here Jezus van de hemel met de engelen zijner 

kracht, 

8 In vlammend vuur, als Hij straf oefent over hen, die God niet kennen 

en het evangelie van onze Here Jezus niet gehoorzamen. 

9 Dezen zullen boeten met een eeuwig verderf, ver van het aangezicht 

des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte, 

10 Wanneer Hij komt, om op die dag verheerlijkt te worden in zijn 

heiligen en met verbazing aanschouwd te worden in allen, die tot geloof 

gekomen zijn; want ons getuigenis heeft geloof gevonden bij u. 

 

Hierboven staat in andere bewoordingen het zelfde moment en hetzelfde oordeel 

beschreven als wat er over de tarwe en het onkruid wordt gezegd, nl. dat de 

rechtvaardigen stralen in het koninkrijk van de Vader, en dat het onkruid wordt 

verbrand (Mat. 13:24-30 en 36-43). 

 

24 Nog een gelijkenis hield Hij hun voor en Hij zeide: Het Koninkrijk der 

hemelen komt overeen met iemand, die goed zaad gezaaid had in zijn 

akker. 25 Doch terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide er 

onkruid overheen, midden tussen het koren, en ging weg. 26 Toen het 

graan opkwam en vrucht zette, toen kwam ook het onkruid te 

voorschijn. 27 Daarna kwamen de slaven van de eigenaar en zeiden tot 

hem: Heer, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Hoe komt hij 

dan aan onkruid? 28 Hij zeide tot hen: Dat heeft een vijandig mens 

gedaan. 29 De slaven zeiden tot hem: Wilt gij dan, dat wij het 

bijeenhalen? Hij zeide: Neen, want bij het bijeenhalen van het onkruid 

zoudt gij tevens het koren kunnen uittrekken. 30 Laat beide samen 

opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: 

Haalt eerst het onkruid bijeen en bindt het in bossen om het te 

verbranden, maar brengt het koren bijeen in mijn schuur. 
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36 Toen liet Hij de scharen gaan en ging naar huis. En zijn discipelen 

kwamen bij Hem en zeiden: Maak ons de gelijkenis van het onkruid in de 

akker duidelijk. 37 Hij antwoordde en zeide: Die het goede zaad zaait, is 

de Zoon des mensen; 38 De akker is de wereld [niet Israël!]; het goede 

zaad, dat zijn de kinderen van het Koninkrijk; 39 Het onkruid zijn de 

kinderen van de boze; de vijand, die het gezaaid heeft, is de duivel; de 

oogst is de voleinding der wereld; de maaiers zijn de engelen. 40 Zoals 

nu het onkruid verzameld wordt en met vuur verbrand, zo zal het gaan 

bij de voleinding der wereld. 41 De Zoon des mensen zal zijn engelen 

uitzenden en zij zullen uit zijn Koninkrijk verzamelen al wat tot zonde 

verleidt en hen, die de ongerechtigheid bedrijven, 42 En zij zullen hen in 

de vurige oven werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. 

43 Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het Koninkrijk 

huns Vaders. Wie oren heeft, die hore! 

 

Zoals gezegd, er is geen nieuwe zaaitijd om te proberen van onkruid te 

veranderen in tarwe! Bij de openbaring (het letterlijk zichtbaar worden van Jezus 

voor iedereen) is duidelijk wie de zonen Gods zijn, en dan wordt ook de gehele 

schepping verlost en bevrijd van de gevolgen van de zonde, iets wat nog niet 

gebeurd is. Dus is de wederkomst/openbaring van Jezus nog niet geweest. Aller 

oog zal hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben, ook iets wat nog 

niet gebeurd is. 

 

Voor wat het waard is..... 

 

Groetjes, en blijf gezond! 

Elle 

 

 

Dag RAM, 

 

Ik schreef: 

"en dat de satan slechts iets kan doen onder toelating van Jezus. Satan is in mijn 

visie in de 1e eeuw naar de aarde geworpen en zijn engelen met hem." 

 

Jou antwoord: 

Dat geloof ik niet. 

Dan zou Jezus indirect mede verantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld 

kindermisbruik en offers in de wereldwijde netwerken. Satan komt 

volgens mij nog steeds in de "hemelse gewesten", en elders in het 

Universum. 

 

Mijn reactie: 

Als je dat principe neemt, dan is Jehovah dus ook verantwoordelijk voor hetgeen 

jij noemt omdat het onder zijn toelating gebeurt, en dat niet alleen, ook al de 

oorlogen, aardbevingen, pestziekten, hongersnoden en vreselijke dingen. 
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De satan is in mijn visie bij de hemelvaart en aankomst van Jezus op de troon 

slechts van plaats veranderd doordat hij door Michaël en zijn engelen naar de 

omgeving van de aarde is geworpen, waarbij de waarschuwing werd geuit dat de 

duivel/lasteraar, in grote woede zijnde, wetende dat hij slechts weinig tijd meer 

had voordat hij gebonden werd, het zeer erg zou worden voor de aarde en "de 

zee", de grote mensenmassa die de aarde bevolkt. 

 

In Op. 12:14 zien we dan nog eens een 3 1/2 tijd waarin in dit geval de vrouw 

die het kind Jezus gebaard had, in mijn visie het Abrahamitisch verbond wat 

betreffende de zaadbelofte vervuld werd door de geboorte van Jezus, het zaad 

van Abraham zowel als het zaad van de vrouw uit Gen. 3:15, waar deze "vrouw" 

in de woestijn werd gebracht waarin ze werd gevoed. 

 

Als één na laatste vijand van Jezus moet hij vóór de wederkomst van Jezus 

zowel gebonden worden als losgelaten worden voordat hij kort voor de 

wederkomst vernietigd wordt in de tweede dood. Omdat hij gedurende zijn 

binding de volken niet kan misleiden, moet het zo zijn dat de volken zelf 

verantwoordelijk zijn voor de daden die ze doen, waardoor het ook voor God en 

Jezus duidelijk is hoe de natiën handelen zonder dat de duivel in staat is hen te 

misleiden. Zoals Paulus zegt is de laatste vijand de dood, en deze wordt 

vernietigd doordat al haar inwoners uit de Hades, het dodenrijk, worden gehaald 

om geoordeeld te worden, waarbij de dood en de Hades (abstracte begrippen) 

ophouden te bestaan, terwijl als het oordeel geschiedt is, Jezus zijn 

koningschap/kjoninkrijk terug geeft aan God en zichzelf weer onderwerpt aan 

God zodat God zij alles in allen. En dan krijgen "de schapen" volgens Mat. 25:31-

46 (vers 34) het koninkrijk/koningschap wat voor hen bereid is sedert de 

grondlegging der mensenwereld (niet de schepping van de aarde, maar het begin 

van het geboren worden van kinderen aan Adam en Eva) volgens Jezus' eigen 

woorden bij het oordeel over al de volken. 

 

Je schrijft: 

De laatste wereldmacht heeft afgelopen weken bijna de hele 

wereldbevolking huisarrest gegeven. 

 

Dus er is nu reeds een nieuwe wereldorde die de 8e wereldmacht is? Uit welke 

7de koning/wereldmacht is die dan ontstaan en wat is volgens de bijbel dan de 

7e wereldmacht (niet volgens de JG nu even!)? 

 

Ik geloof dat het 4e metaal van het beeld en het 4e beest uit Dan. 4 en 7 de 

Romeinse wereldmacht is, het 4e beest dus, de wereldmacht waarin het 

koningschap wat Jezus zou ontvangen, ook is opgericht, iets wat ik in mijn 

bericht ook al naar voren bracht. Wat mij opviel is dat de Romeinse wereldmacht 

in Dan. 7:7-8, 20 wordt getoond met 10 horens die op zijn kop waren, waarvan 

er 3 horens uitvielen. Dus bleven er slechts 7 over. Een andere kleine horen 

daartussen verhief zich en had een mond vol grootspraak. In vers 24 staat 

daarover dat uit dat 4e beest, Rome dus, een andere horen zal opstaan, en die 
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brengt deze 3 horens van de 10 ten val. Die kleine hoorn die groot werd, is dus 

de 8e koning, die uit de zevende hoorn/koning komt, maar het is nog steeds de 

Romeinse wereldmacht! Deze laatste Romeinse hoorn/koning spreekt woorden 

tegen de Allerhoogste en wil de heiligen van de Allerhoogste te gronde richten. 

 

Hij is er op uit om tijden en wet te veranderen, maarrrrrr de heiligen zullen 

slechts in zijn macht gegeven worden voor een tijd, tijden en een halve tijd, 

waarna de vierschaar/het gerecht plaats neemt en wordt dit vierde beest, de 

Romeinse wereldmacht in de persoon van de kleine hoorn die zich verheft tegen 

de Allerhoogste, de heerschappij ontnomen, en hij wordt verdelgd en ten slotte 

vernietigd. 

 

Dit alles moet dus met de Romeinse wereldmacht (en niet met de één of andere 

Nieuwe Wereld Orde) gebeuren op het moment dat deze Romeinse wereldmacht 

nog "leeft". En wat zien we in Op. 19 dan? De in Op. 13 genoemde 4e 

wereldmacht met het naamgetal 666 en zijn valse profeet die bedacht dat voor 

dat beest met dat naamgetal 666 een beeld moest worden gemaakt, gaan 

beiden, levend, dus terwijl de Romeinse wereldmacht nog bestond/leefde !! (Op. 

19:20) ten onder in Op. 19:11-21, en wel door de persoon die op het witte paard 

zit in Op. 19 en die koning der koningen en heer der heren is, Jezus Christus, die 

alle autoriteit in hemel EN op aarde heeft ontvangen bij zijn hemelvaart in 33 GT, 

die het Woord Gods werd genoemd, de uitvoerder van Gods gramschap, Gods 

antwoord op wat deze Romeinse wereldmacht ten aanzien van de Allerhoogste 

heeft gezegd en tegen de heiligen van de Allerhoogste gedurende 3 1/2 jaar 

heeft gestreden en geprobeerd heeft hen allen te doden! 

 

Waar blijft dit alles in het heden? Of is het zo dat de wens de vader is van de 

gedachte, maar dat er geen bijbels bewijs is van wat er door zogenoemde 

"profeten" wordt verklaart en in duizenden boeken wordt gepubliceerd? Wanneer 

zijn die 3 1/2 jaar volgens het boek Daniël en het boek Openbaring, en met 

betrekking tot WIE wordt daarover gesproken? 

 

Zo maar een paar puntjes uit je antwoord en mijn reactie en vragen daarop . 

"Zoveel hoofden, zoveel zinnen" luidt het spreekwoord, het spreekwoord wat ook 

gebruikt kan worden voor de honderden uitleggingen van zowel het boek Daniël 

als het boek Openbaring . 

 

Voor wat het waard is...... 

 

Hartelijke groet, 

Elle 

 

 

 


