Als God nu gelijk zou ingrijpen dan doet God het wéér niet goed, want dan doet
hij voor de één het wél goed en voor de andere weer niet, want de mens heeft
volgens zichzelf nergens schuld aan? God doet er immers niks aan terwijl hij
almachtig is?
Gód is altijd de boosdoener (want HIJ heeft immers die boom geplant) en de
mens is altijd onschuldig. De ander doet het altijd verkeerd. Dat begon al in Eden
waar Adam God de schuld geeft, want God heeft hem de vrouw Eva gegeven en
die heeft het niet goed gedaan. Dan had God hem die vrouw maar niet moeten
geven, en dat terwijl hij eerst zo blij was met haar.....
Ik geloof eerder dat God de mens z'n gang laat gaan om die zelfde mens te laten
zien dat die mens in feite niets van zichzelf kan. Waar de mens verschijnt gaat
het verkeerd vanwege zijn hebzucht en eigenwijsheid en het niet willen erkennen
dat God het beste voor heeft met de mens. Maar dat wordt dan door de mens
niet aanvaard.....
Wie z'n gat verbrandt, moet dan maar op de blaren zitten totdat God zegt: En nu
is het genoeg! God is de Schepper van de mens, maar de mens denkt de
Schepper niet nodig te hebben. En als ze de Schepper nodig hebben, dan is God
er niet. God is niet het hondje van de mens die de hond bij believen kan roepen
en bij niet believen kan wegsturen of in z'n hok opsluiten.
Misschien ben ik wel een beetje cru nu, maar vaak is het wel zo dat de mens God
slechts nodig heeft als het de mens slecht gaat. Gaat het de mens goed, dan
heeft men God niet nodig en wijst men hem af.
Groetjes,
Elle

Voor God zijn 1000 jaren als één dag, ja als een nachtwake (3-4 uur) volgens Ps.
90:4 heeft het ook al over: Hoe lang nog? Deze psalm is van Mozes.
PSALMEN 90
De eeuwige toevlucht voor de vergankelijke mens
1 Een gebed van Mozes, de man Gods.
Here, Gij zijt ons een toevlucht geweest van geslacht tot geslacht;
2 eer de bergen geboren waren, en Gij aarde en wereld hadt voortgebracht, ja,
van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God.
3 Gij doet de sterveling wederkeren tot stof, en zegt: Keert weder, gij
mensenkinderen.
4 Want duizend jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, wanneer hij

voorbijgegaan is, en als een nachtwake.
5 Gij spoelt hen weg; zij zijn als een slaap in de morgen, als het gras dat
opschiet;
6 in de morgenstond bloeit het en het schiet op,
des avonds verwelkt het en het verdort.
7 Want wij vergaan door uw toorn, door uw grimmigheid worden wij verdelgd;
8 Gij stelt onze ongerechtigheden vóór U, onze heimelijke zonden in het licht van
uw aanschijn.
9 Want al onze dagen gaan voorbij door uw verbolgenheid, wij voleindigen onze
jaren als een gedachte.
10 De dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, en, indien wij sterk
zijn, tachtig jaren;
wat daarin onze trots was, is moeite en leed,
want het gaat snel voorbij, en wij vliegen heen.
11 Wie kent de sterkte van uw toorn, en uw verbolgenheid, naardat Gij te vrezen
zijt?
12 Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.
13 Keer weder, o Here! Hoelang nog? en ontferm U over uw knechten.
14 Verzadig ons in de morgenstond met uw goedertierenheid, opdat wij
jubelen en ons verheugen al onze dagen.
15 Verheug ons naar de dagen waarin Gij ons hebt verdrukt, naar de
jaren waarin wij onheil hebben gezien.
16 Laat uw werk aan uw knechten openbaar worden,
en uw heerlijkheid over hun kinderen;
17 de liefelijkheid van de Here, onze God, zij over ons, en bevestig Gij
het werk onzer handen over ons, ja, het werk onzer handen, bevestig
dat.
Dus wij in de 21e eeuw zijn niet de eersten die zich afvragen: Waar is die
Almachtige God? Mozes deed het ook al kennelijk. Christenen zeggen dan: Hij
stuurde zijn Zoon om alles op te lossen.
Maar slechts weinigen in vergelijking met de wereldbevolking willen zich geheel
geven aan deze door God gegeven verlosser. En dus zit iedereen nog met de
gevolgen. God geeft volgens de bijbel hoop en een toekomst. Volgens de
bijbel hebben degenen die hem verwerpen geen hoop en geen toekomst.
De Schepper heeft de oplossing gegeven, en zijn oplossing is de Weg tot God, de
Waarheid van God en het Eeuwige leven wat God in principe iedereen wil geven
door via die Verlosser tot God terug te keren.
Ik heb het over "de bekende weg" en daarover praten is geregeld een rode lap of
zout in de open wond strooien voor mensen die zelf wel uitmaken wat ze willen
doen. Dat is met Adam en Eva al begonnen. Wat zal het gevolg daarvan zijn? Dat
nog meer mensen zich van God afkeren?

Voor wat het waard is......
Groetjes,
Elle

In het boek Henoch staat de door hem beschreven wereldgeschiedenis in 10
perioden van 7000 jaar.
"U zult ook zien hoe Henoch 7000 jaar van de wereldgeschiedenis beschrijft en
wat er zou gebeuren in elk van de tien afdelingen van 700 jaar. Volgens Henoch
zal die mysterieuze man in de buurt van de troon van God spoedig komen en het
hemelse koninkrijk vestigen".
https://wimjongman.nl/artikelen/henoch-nl.html
We zien naar mijn mening dat volgens Jezus' eigen zeggen in Mat. 28:18-20 hij
de autoriteit in zowel de hemel als op aarde heeft ontvangen door zijn offerdood
en zijn daaropvolgende opstanding van tussen de doden uit. Dus volgens hoe ik
het begrijp heeft satan niet de onbeperkte heerschappij in hemel en op aarde. Hij
is al uit de hemel geworpen. En op aarde heeft hij misschien nog wel wat macht,
gezien ook vanuit wat in Kol. 1:13-14 staat, nl. dat degenen die geloven, verlost
worden uit de autoriteit van de duisternis en overgebracht worden in het
koninkrijk van de Zoon van Gods liefde, terwijl Paulus in Hand. 26:15-18 zegt:
15En ik zeide: Wie zijt Gij, Here? En de Here zeide: Ik ben Jezus, die gij
vervolgt. 16Maar richt u op en sta op uw voeten; want hiertoe ben Ik u
verschenen om u aan te wijzen als dienaar en getuige daarvan, dat gij Mij gezien
hebt en dat Ik aan u verschijnen zal, 17u verkiezende uit dit volk en de
heidenen, waarheen Ik u zend, 18om hun ogen te openen ter bekering
uit de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God,
opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel onder de geheiligden
zouden ontvangen door het geloof in Mij.
Het woordje macht is ook hier exousia, hetzelfde woord wat Jezus gebruikt in
Mat. 28:18-20, nl. de autoriteit die Jezus heeft. Het is het werk ter bekering uit
de duisternis tot het licht en van de macht/autoriteit van de satan tot God.
Dus de autoriteit van satan is maar betrekkelijk, want hij moet de gelovigen
laten gaan vanuit zijn autoriteit. Hij kan het niet tegenhouden.
Ook kon hij de zondvloed niet tegenhouden net als de roeping van Abram en
zoveel meer zaken. Betrekkelijke autoriteit dus steeds, met daarbij de vrije wil

van mensen om bij hem te blijven of te vertrekken vanonder zijn heerschappij.
Wat het verdere betreft waarover jij schrijft, daarover heb ik zo je weet een
andere mening. Satan is niet de laatste vijand van God en Jezus die wordt
vernietigd volgens Paulus, maar de dood die wij door Adam zijn gestorven, die
wordt opgeheven door de opstanding, waarbij deze dood dus is overwonnen en
vernietigd.
Daarom dus ook de gedachte van mij dat satan vóór de dag der opstanding moet
zijn ge-elimineerd en in de 2e dood, de poel van vuur moet zijn geworpen zonder
dat hij weer kan gaan opspelen.
Dat betekent in mijn optie een heel ander eindspel dan die welke de meeste
uitleggers hebben.
Maar ja, ieder z'n gedachten
Groetjes,
Elle

.

Zoals je weet zit ik niet met wat voor chronologie ook, en wel omdat het gewoon
natte vingerwerk is, althans naar mijn mening.

Ze werden sterfelijk en brachten als gevolg daarvan sterfelijke kinderen voort.
Maar ze hebben totdat het niet meer te houden was, tot aan de zondvloed dus,
toch nog tussen de 8 en ruim 900 jaar kunnen leven. Dat is wat anders dan
gelijk allemaal in de gaskamer bij wijze van.
Ze kregen allemaal de tijd om zich te kunnen ontplooien ten goede of ten kwade.
Na de zondvloed werd de tijdruimte die ze kregen, minder lang maar over het
algemeen een ruime tijd van leven, uitzonderingen daargelaten.
God heeft volgens de bijbel daarnaast ook hoop gegeven om terug te kunnen
gaan naar de volmaaktheid, al naar gelang van hun levensweg, en zich zelfs te
mogen bekeren van een verkeerde weg. En er is toekomst geschapen bij de
opstanding der rechtvaardige doden.
Dus zo zwart/wit vind ik het nu ook weer niet. Het is m.i. alleen dat het,
menselijkerwijs gesproken, voor de levenden wel lang duurt voordat er wordt
ingegrepen. Doch de doden zijn zich van niets bewust en voor hen geldt de tijd
ook niet. Het is voor hen: ogen sluiten en sterven (op wat voor manier ook) en

dan gelijk weer opstaan en zich de ogen uitwrijven van verbazing...... naar mijn
begrip. Maar ik ben soms héél onnozel......
Groetjes,
Elle

Ik vind die tekst helemaal niet onverklaarbaar. Het verband waarin het staat en
tot wie het wordt gezegd en wat ermee wordt bedoeld is gewoon duidelijk.
"Betrekkelijk" en "absoluut" gebruiken wijzelf ook in onze dagelijkse taal zonder
dat wij er meestal erg in hebben. Is men bewust bezig met taal, dan is het ook
duidelijk wanneer men "absolute" of "betrekkelijke" taal gebruikt, naar mijn
mening
.
Er was een verbond met Israël gesloten met voorwaarden voor voorspoed en
waarschuwingen tegen afvalligheid en het verbond van niets en generlei waarde
te achten.
Er zou voorspoed of tegenspoed zijn naarmate men afweek of getrouw bleef aan
het verbond. Die tegenspoed was "het kwade" wat God dan als gevolg van de
afspraken van het verbond over Israël bracht. Hij "schiep" dan
omstandigheden die noodlottig waren voor Israël als geheel, of die de
afzonderlijke Israëlieten persoonlijk tot omdenken en tot berouw en bekering
brachten, naar mijn mening.
Voor wat het waard is.....
Groetjes,
Elle.

Jaarlijks worden er honderdduizenden foetussen/babies door mensen
geaborteerd/vermoord vóórdat ze geboren worden. Die hebben zelfs die 14 jaar
niet die dat door jou genoemd meisje nog wel had.
Aan Pucka schreef je:
Naar mijn mening staat God hier totaal buiten!
Ergens in de Bijbel staat dat tijd
en toeval ons allemaa treffen.
Zolang er leven op aarde is treft

Tijd&Toeval alles wat leeft,
zelfs dat wat niet leeft!
Men kan allerlei zaken betreffende wat A & E hebben veroorzaakt, er bij halen, of
wat God heeft veroorzaakt door die boom neer te zetten met het bordje er bij
"niet aanraken, dodelijk".
Het lost niets op voor het moment en niet voor die 63 miljard die in jou beeld de
gaskamer zijn ingegaan.
Die komen volgens de bijbel allemaal terug in de opstanding ten leven of ten
oordeel. Wat heeft men van het leven gemaakt wat men heeft geleefd, en hoe
men heeft geleefd, telt volgens mij.
In ieder geval krijg jij kennelijk de genoegdoening en de gelegenheid om God
en/of A & E ter verantwoording te roepen over wat jij in Gods en hun handelen
ten aanzien van de mensen onverantwoord vindt, b.v. dat ze toch aan kinderen
zijn begonnen terwijl ze wisten dat ze allemaal op verschillende momenten en op
verschillende manieren zouden sterven.
Ik heb zelf meegemaakt met Hennie en de 12 mensen die stierven op haar
afdeling voordat zij aan de beurt was, hoe mensen lijden en sterven...... Ik vind
het net zo erg als jij, maar ik kijk naar de oplossing die er ook is gecreëerd. God
liet en laat zijn schepping niet alleen.
Groetjes,
Elle

Hetgeen je schrijft ervaar ik ook niet als een aanval op mijn geloof, dus maak je
geen zorgen dat mijn tere ziel zich zou stoten aan hetgeen je schrijft .
Het lijden is m.i. het gevolg van de doodstraf voor A en E. Het lijden was niet de
bedoeling, maar het gevolg van het ouder worden en aftakelen en de
degeneratie die ging optreden vanwege het sterfelijk worden. Maar misschien
heb ik dat wel mis .
Groetjes,
Elle

De 1000 jaar van Op. 20:4 en 6 is voor mij de oordeelsdag, ook wel de laatste
dag genoemd door Jezus. Dit ook omdat er in vers 4 over oordeelstronen en over
o.a. de martelaren wordt gesproken die op deze tronen zullen gaan zitten als
koninklijke priesters en met Jezus het oordeel uitvoeren, zoals dat ook in andere
schrifplaatsen in de Openbaring wordt besproken.
De 1e en de 2e opstanding gebeuren volgens Jezus in de laatste dag, de 1000
jarige oordeelsdag dus. Gog en Magogs aanval en hun vernietiging met daarbij
het in de poel van vuur, de tweede dood, werpen van satan (Op. 20:7-10) gaat
daaraan vooraf.
De regering over de aarde, niet over de mensen op aarde, is m.i. nog toekomst
en is vlak na de wederkomst en het scheiden van de schapen en de bokken van
Mat. 25:31-46, speciaal vers 34 waar er over het koningschap wordt gesproken
wat de rechtvaardigen/schapen bereid is sedert de grondlegging der
mensenwereld, de heerschappij van Adam en Eva over de schepping op aarde
(Gen. 1:26-28; Ps. 8:3-8 die in Heb. 2:5-9 wordt toegepast op Jezus en die bij
hem horen (vers 16, nl. Abrahams zaad die hij bijstaat) die overgaat op degenen
die in Mat. 25:34 worden genoemd.
Kol. 1:13-14 en Op. 1:6 zijn m.i. duidelijk over het feit dat Jezus sinds zijn
aanstelling tot koning-hogepriester naar de orde van Melchizedek (Ps. 110; Heb.
4:14-5:10) een koninkrijk heeft ontvangen waarin de gelovigen worden
overgebracht vanuit de macht van de duisternis en satan. Hij regeert vanuit de
hemel over de gemeente van hem wat tevens het koninkrijk is van de Zoon van
Gods liefde (Kol. 1:13-14) een onderdeel van Jezus' autoriteit in de hemel en op
aarde (Mat. 28:18-20).
Op. 2:26-27 en 3:21 spreken m.i. over hetzelfde als waar Op. 20:4 en 6, over
spreken en waar ook b.v. Lukas 22:28-30 en Mat. 19:28 over spreken. De 1000
jaren van Op. 20:4 en 6 zijn het laatste deel van Jezus' koningschap, nl. de tijd
van het laatste oordeel, waarna hij volgens Paulus zijn koninkrijk aan de Vader
"teruggeeft of onderwerpt" opdat dan allen onder het koningschap van God de
Vader in het eeuwige leven als koningen heersen (Rom. 5:17).
Voor wat betreft Op. 20:5 en "de overigen der doden", zie het kommentaar
daarover in de foto die ik plaats uit het boek: "A Commentary on Textual
Additions to the New Testament", door Philip Wesley Comfort. Hij beschrijft
daarin dat Op. 20:5 zoals deze in verschillende oudere manuscripten staat
waarin slechts "dit is de eerste opstanding" staat, beter is dan met het
waarschijnlijk ingevoegde "de overigen der doden kwamen pas tot leven nadat
de 1000 jaren waren geëindigd". De martelaren zouden dan alléén in de 1000
jaar opstaan, zonder de rest van alle doden, want die staan pas op na de 1000
jaar van oordeel volgens de langere tekst van Op. 20:5.

Dit stemt niet overeen met de rest van de schrift waarin wordt verklaard dat de
opstanding, die ten oordeel (Joh. 12:48) binnen de laatste dag gebeurt, en niet
pas NA de 1000 jaar; zie ook 1 Kor. 6:2-3 waar de gelovigen wordt gezegd dat
zij zowel de wereld zullen oordelen alsook de engelen, de engelen waarover 2
Pet. 2:4 spreekt. Dat is allemaal OP de oordeelsdag en niet erna).

Je kunt op de foto klikken waardoor hij groter wordt.
Voor wat het waard is.....
Groetjes,
Elle

Zoals je misschien je nog herinnert heb ik al verschillende keren verteld en
onderbouwd dat ik geloof dat eerst satan op een bepaald moment wordt
gebonden nadat hij uit de hemel is geworpen en na een symbolische 1000 jaar
wordt ontbonden om de volken aan de vier hoeken der aarde (Gog en Magog) te

verleiden om de geliefde stad en de legerplaats der heiligen aan te vallen waarbij
hij in de poel van vuur en zwavel wordt geworpen (Op. 12:7-12; 20:1-3 en 710).
Kort daarop komt Jezus terug en begint het laatste oordeel wat ook een
symbolische tijdsperiode van 1000 jaar is (Op. 20:4-6 en 11-15). De de dag des
oordeels is er slechts het “herwonnen paradijs” waar de onsterfelijken hun werk
hebben te doen (Mat. 25:34 vergeleken met Gen. 1:26-28).
Voor wat betreft Ez. 37 en het dal van dorre doodsbeenderen, ik geloof dat dit
een beeld is van de terugkeer uit Babylon naar hun land waaruit zij waren
weggevoerd. In het gunstigste geval zou zowel Israël als Juda weer samen in het
land wonen. We zien echter dat het door allerlei omstandigheden niet is gebeurd,
hetgeen te wijten was aan het verstokte hart van het volk.
Maar nog heeft God zijn oorspronkelijk uit Egypte geroepen volk niet totaal
vernietigd, maar als individu een ieder de gelegenheid gegeven om zich te
bekeren tot degene die kwam als de boodschapper van het verbond, Jezus (heel
het boek Maleachi en b.v. Jes. 10:20-23).
Hos. 1-3 gaat over de verwerping en het herstel onder voorwaarden van het
gehele volk, voorgesteld door de kinderen van Hosea en de prostituee Gomer. Zij
kreeg in Hos. 1 de zoon Jizreël, daarna de dochter Lo Ruchama en daarna de
zoon Lo-Ammi. Daarbij zien we dat God zich niet meer zou ontfermen over het
huis Israels (Hos. 1, maar slechts over het huis van Juda. Maar er komt een keer
in het lot van het huis Israels, gesymboliseerd door de zoon Lo Ammi en alles
komt weer bij elkaar (Hosea 1:2-12).
De laatst genoemde tekst Hosea 1:8-12 wordt geparafraseerd weergegeven door
Paulus in Rom. 9:26, en bovengenoemde tekst Jes. 10:20-23 wordt door Paulus
in Rom. 9:27-29 aangehaald. Ze gaan zowel over het huis van Juda als over het
huis van Israel. Er zal slechts een overschot behouden worden, nl. degenen die
Jezus als “de sterke god” aanvaarden.
Zowel Paulus als Petrus gebruiken de tekst uit Hosea dat wat eerst geen volk
meer genoemd wordt, later wel Gods volk zal worden. Petrus gebruikt deze tekst
in 1 Pet. 2:10. Hij schrijft daarbij echter tot gelovigen uit de overige volken die
zich tot Jezus hebben bekeerd (1 Pet. 2:4-10). Er waren stammen weggevoerd
naar de heidenen, en er wordt door Paulus en Petrus gesuggereerd dat, althans
de tekst wordt gebruikt, dat als het ware de gelovigen uit de overige volken die
eerrst niet zijn volk waren, maar het dan wel zijn.
We zien dat ook in Efeze heel hoofdstuk 2).
Wat Ez. 37-38 en 39 betreft, dan moet je niet alleen deze hoofdstukken nemen,
maar ook 40-48. Het is een vergezicht van wat er zoal met Israël en Juda zo
gebeuren wanneer zij in alles gehoorzaam en getrouw zouden blijven. Dat is

gewoon niet gebeurd. Het is een profetie die aan voorwaarden is gebonden. En
dat wordt vaak vergeten of weggewuifd omdat het niet past in het leergebouw
wat men voor zichzelf heeft uitgestippeld.
Daarbij komt dan ook dat Gog en Magog in Op. 20:7-10 een heel andere
omschrijving hebben gekregen dan wat er in Ezechiël over wordt gezegd. In Op.
20:7-10 zijn het alle natiën die op dat moment van gebeuren nog bestaan. Het is
niet meer één natie maar een wereldwijde aanval vanuit de vier hoeken der
aarde of de vier windstreken, en ze worden door satan aangevoerd die losgelaten
is nadat hij eerst een behoorlijke tijd was opgeborgen en gebonden zodat hij de
natiën NIET MEER zou kunnen misleiden volgens Op. 20:1-3 en 7-10. Daarna pas
komt Jezus terug voor het oordeel, en niet er voor. Zou dat wel zo zijn dan
zouden die natiën er niet meer zijn om te kunnen misleiden omdat het oordeel
over hen is voltrokken.
Wat Jes. 65:20 tot het eind betreft, dat is ook een beschrijving die
voorwaardelijk is voor de tijd dat ze uit Babylon terug zouden keren naar hun
land. ALS men zich aan God zou blijven onderwerpen, DAN zou dat gebeuren,
terwijl ze uiteindelijk toen nog niet het eeuwige leven hadden en nog steeds, al
was het in een door God gegeven tijd van vrede en voorspoed waarbij ieder de
vrede zou willen en moeten najagen met elkander om deze situatie te blijven
houden gedurende hun leven.
Zij zouden echter het tegenovergestelde doen, waardoor deze profetie niet werd
vervuld.
De JG en andere Chiliasten https://nl.wikipedia.org/wiki/Chiliasme zouden deze
stukken uit het boek Jesaja en andere boeken echter voor het komende paradijs
gaan gebruiken waarbij de ene groep Jezus vanuit het huidige Jeruzalem wil
laten regeren voor 1000 jaar en de prediking van de 144.000 naar de heidenen
brengen die nog bestaan in hun ongeloof, en een andere groep maakt daar dus
paradijsomstandigheden van waarbij ieder nog een kans krijgt om zich alsnog
aan Jezus te onderwerpen en daarna na de 1000 jaar nog eens te laten
beproeven door de duivel met zijn Gog en Magog, terwijl bij de wederkomst van
Jezus alle kwaad wordt vernietigd, b.v. zoals in 2 Thess. 2 staat, en nog vele
andere tekstgedeelten in de Openbaring o.a.
Het is jammer Lambert, maar wij blijven het oneens over de meeste zaken en
wel omdat we geheel anders de zaken opvatten.
Groetjes,
Elle

Ja Lambert en ik hebben beiden onze gedachten weer eens op een rijtje gezet.
Door er toch steeds weer mee bezig te zijn komt het soms voor dat ik andere
dingen ook beter herken omdat ik er over lees. Dat geeft soms een andere kijk
op zaken omdat die ander ook over dingen nadenkt. Doordat men dingen van de
ander leest, wordt of kan men immers dingen anders gaan zien door te letten op
de onderbouwing van iets. De ene mens scherpt daarmee de ander.
Groeten,
Elle
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