
 
 

Gelezen op Facebook 

Posted by Elle  on 4/11/2021, 0:53:11 

 

 

 

 

Je schreef o.a.: 

De hele wereld in angst, en nu heeft iedereen qr codes. Dit is duidelijk een 

aanloopje naar het niet kopen/verkopen onder de antichrist, behalve als je je 

onderwerpt. 

 

Ik geloof niet dat het beest met het getal van een mens uit Op. 13:18 en het 

verdere van Op. 13 DE anti-christ is. Op. 13 speelt zich m.i. ook niet af in het 

heden. Hij was wel tegen Christus, maar op een heel andere wijze dan de anti-

christen uit de Johannes-brieven. DE anti-christ of de anti-christen zijn geen 

politieke figuren. 
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Volgens wat Johannes er in zijn brieven over schrijft, zijn anti-christen afvallige 

figuren die eerst wel geloofden in de 1e komst van Jezus als zijnde de Christus in 

het vlees. Doordat men dat niet meer wou geloven, en gingen geloven en leren 

dat de Christus iemand anders was dan de Gezalfde Jezus, gingen ze de gezalfde 

gemeente verlaten en werden misleiders (1 Joh. 2:18-27; 4:1-6; 2 Joh. vers 7-

11). 

 

Een anti-christ gelooft niet (meer) in de leer van en over Jezus, de toenmalig 

beoogde Gezalfde van God, nl. dat Jezus werd geboren en opgroeide als mens 

waarna hij op ongeveer 30-jarige leeftijd werd gedoopt in water, werd gedoopt 

met de heilige geest en dat de stem van God verkondigde dat de gezalfde Jezus 

zijn Zoon was. 

 

Dat wil echter niet zeggen dat er niets meer te gebeuren staat na de verwoesting 

van Jeruzalem en haar tempel in 70 GT (gewone tijdrekening), want er staat 

geschreven dat voordat het zover is dat Jezus terugkomt, er volgens Lucas 

21:25-28 tekenen zullen zijn aan de zon, de maan en de sterren, en op de aarde 

radeloze angst onder de volken (dus niet slechts bij en met Israël in het Midden 

Oosten) vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen 

bezwijmen van vrees en angst voor de dingen die over de [mensen]wereld 

komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de 

Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote mracht en heerlijkheid. 

Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden 

omhoog, want uw verlossing genaakt (is nabij gekomen). 

 

Zie ook de parallelteksten van Lucas 21:25-28 in Mat. 24:29-31 en Mar. 13:24-

27. Hier zien we de engelenschaar die Jezus' uitverkorenen verzamelen zal uit de 

vier windstreken, van het uiterste der aarde tot het uiterste des hemels (dus 

opnieuw niets slechts ten aanzien van Israël in het Midden Oosten). 

 

Jezus komt als een dief in de nacht. Maar voor de waakzamen komt hij niet 

onverwachts want ze zijn waakzaam en hun is alles verteld, de reden ook dat 

Paulus schrijft in 1 Thes. 5:1-11 dat aan de waakzamen niet geschreven hoefde 

te worden over de tijden en gelegenheden. Degenen die niet geloofden en 

geloven hebben vaak gezegd: Het is alles vrede en rust, maar ten slotte 

overkomt hen een plotseling verderf, net als dat weeën plotseling komen bij 

zwangere vrouwen, en zij zullen geenszins ontkomen, zegt Paulus over die 

situatie en over het geheel der tekstgedeelten die duidelijk maken dat er 

uiteindelijk een afrekening komt, een oordeel over de gehele mensenwereld, 

over de doden die opstaan ten leven of ten oordeel en over de levenden (2 Kor. 

5:10; Rom. 2:14-16; Joh. 5:26-29). 

 

Daarom wordt ook gezegd dat niemand behalve God de Vader weet wanneer 

Jezus de opdracht krijgt om terug te gaan naar de aarde voor het oordeel over 

alle volken (Mat. 25:31-46). En daarom wordt er ook gezegd dat men te allen 



 

tijde waakzaam moest en moet zijn en blijven (Mar. 13:33-37). 

 

Zie ook Mat. 13:24-30 en 36-43 over de oogst van het onkruid en de tarwe uit 

het koninkrijk van Jezus de Zoon des mensen, en in vers 47 over het ophalen 

van het sleepnet uit de zee, met de goede vissen in vaten en de ondeugdelijke 

vissen die weggeworpen worden. Zo zal het gaan bij de voleinding van de aion 

(het laatste gedeelte van het tijdperk tussen de opstanding en hemelvaart van 

Jezus en zijn wederkomst), de aion die begon bij de opstanding en het 

zendingsbevel van Christus in Mat. 28:18-20, ook wel "het evangelie-tijdperk" of 

"het tijdperk van de christelijke gemeente" genoemd. 

 

Bij de dood van Jezus als offer werden er voorgaande aionen (tijdperken) 

afgesloten (Heb. 9:26), en bij zijn opstanding begon er een nieuwe aion, zoals 

gezegd in Mat. 28:18-20 waarin Jezus met de uitgezonden apostelen en hun 

leerlingen zijn en waarin het koningschap en koninkrijk van Jezus bekend zou 

worden gemaakt aan de gehele bewoonde wereld tot een getuigenis, en dan zou 

het einde (van de aion, van het tijdperk van het brengen van het evangelie) 

komen nadat van oost en west, noord en zuid en van verre mensen gelovig zijn 

geworden in Jezus en komen tot Hem (Mat. 24:14; Kol. 1:13-14; Mat. 8:11-12; 

Lucas 13:28-30; Hand. 2:39). 

 

BTW, ik geloof dat in Mat. 24, Mar. 13 en Lucas 17:20-36 en 21:1-36 de 

voorzeggingen over: 

 

1) de verwoesting van Jeruzalem en de tempel en over 

 

2) de komst voor de uitverkorenen en de mensenwereld 

 

door elkaar heen zijn opgeschreven en men moet deksels goed uitkijken en 

opletten dat men het ene over Jeruzalems verwoesting niet voor het 

andere, het oordeel over de gehele mensenwereld, aanziet en gebruikt, 

en andersom. 

 

Voor wat het waard is..... Toetst alles, en behoud het goede (1 Thes. 5:19-21; 1 

Kor. 14:29; 1 Joh. 4:1; Op. 2:2). 

 

Groet, 

Elle 

 

 

Ik geloof woordelijk wat Paulus in het Grieks zegt in 2 Thes. 2:6-8. Ik denk 

echter dat de ontvangers het beter begrepen dan hoe "wij" het uitleggen op 

diverse manieren, jij incluis. De uitleggers van 2 Thes. 2 zijn op twee handen 

niet te tellen. 

 



 

De anti-christ in de 1e brief van Johannes hadden een andere léér over de 

Christus, maar zeiden/geloofden niet dat zij zelf de Christus waren. 

 

Dat is genuanceert wat anders dan een valse Christus (Mat. 24:5 en 24), 

iemand die zich Christus noemt/zich uitgeeft voor Christus maar het niet is. Dat 

is een pseudo-christus. 

 

Het is net als het gegeven dat "een mug wel kan vliegen, maar een vlieg kan niet 

muggen". Ik houd er van om niet alles op één hoop te gooien, zonder nuances te 

zien en te maken. 

 

Ze, de anti-christenen en de pseudo-christussen, zijn inderdaad allemaal tegen 

Christus, maar genuanceerd ieder op zijn of haar eigen manier en met 

verschillende namen en/of omschrijvingen. De nuancering maakt het duidelijker, 

en het alles op één hoop gooien maakt het verwarrender met het gevaar dat 

men iets verklaart wat gewoon niet klopt maar wat men wel als waarheid aan de 

man of vrouw probeert te brengen. 

 

Mijn gedachten over de manier van verwoorden..... 

 

Groet, 

Elle 

 

 

Dag Rhode, 

 

Dank je Rhode. 

 

Hieronder "van hetzelfde laken een pak" als de preken van Paul Visser in 

Middelburg. 

 

'De totale blindheid en doofheid om ons heen - Rennie Schoorstra' op 

YouTube. Baptistengemeente "De Bron", in Alkmaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik heb er zo mijn gedachten over zoals duidelijk gemaakt in mijn posting waar jij op 

reageert. En verder heeft ieder zo zijn of haar gedachten over het geheel. 

 

Groetjes, 

Elle 

 



 
 

Dag Lambert, 

 

Wanneer begint in jou visie dan het nieuwe verbond in functie te treden als je, 

als ik het goed begrijp, de aion waar Jezus over spreekt kort na zijn opstanding 

in Mat. 28:18-20 pas in 70 GT laat beginnen? 

 

Zoals Heb. 9:26 expliciet zegt, is Jezus bij de voleinding van de (voorgaande, 

niet de komende) aionen tot opheffing der zonde door zijn offer, verschenen of 

anders gezegd geopenbaard geworden, of zoals in Heb. 1:1 staat dat God in het 

laatst der dagen tot ons (de Joden in dit geval) gesproken heeft in of door de 

Zoon. God heeft niet 37 jaar na het brengen van Jezus' offer (dus in 70 GT) pas 

tot de Joden gesproken in of door zijn Zoon en hem het offer laten brengen. 

 

Bij de dood van de Zoon hield feitelijk zowel de doodstraf die door het 

wetsverbond was opgelegd, en het wetsverbond zelf op te bestaan, daar aan de 

eisen van de wet was voldaan door Jezus en er een nieuw verbond was gesloten 

waar er werkelijke vergeving wordt beloofd, zowel in Jer. 31:31-34 voorzegd, en 

aangehaald in Heb. 8 en 10. En ook het priesterschap was met Jezus' offer 

buiten werking gesteld. Er was in 33 GT een nieuw verbond gesloten door Jezus 

welke met zijn bloed werd geratifiseerd, in werking trad. En ook was er een 

nieuw priesterschap "geboren" bestaande uit alle gelovigen en een nieuwe, 

geestelijke tempel opgericht bestaande uit levende stenen , en met geestelijke 

offers, met Jezus als koning-hogepriester (1 Pet. 2:4-10). 

 

Het oude Jeruzalem, het Aaronisch priesterschap, en de tempel hadden afgedaan 

in 33 GT, en stonden op het punt om te verdwijnen in 70 GT (Heb. 8:13). 

 

Zo begrijp ik het. Voor wat het waard is.... 

 

Groetjes, 

Elle 

 

 

Wie het weet mag het zeggen...... 

 

De oorlogen en de haat op grond van ideologiën die een ander heeft, ook 

allemaal gecompliceerd  , en het eten van alles wat los en vastzit en zwemt en 

vliegt daarbij niet te vergeten. 

 

De mens heeft een geneesheer nodig..... 

 

 



 

Inderdaad, intelligent zijn zegt niets, niet eerder dan dat men beseft en weet hoe 

daar mee om te gaan en het te gebruiken op een manier die "zoden aan de dijk 

zet", in wat voor context en op welk gebied van de intermenselijke verhoudingen 

ook..... 

 

 

Inderdaad. 

 

Daarom zei ik ook dat men met intelligentie moet kunnen omgaan . Men kan 

niet in het wilde weg zo maar iets doen, maar slechts met beleid en nagedacht 

hebbende over de gevolgen van iets wat men wil doen of juist niet wil doen. Er is 

opleiding en sturing bij nodig dus naar mijn mening. 

 

 

Ter informatie. 

 

Of we bedonderd worden of niet, laat ik in het midden. 

 

Nog een andere video met emeritus Prof. Dr. Pierre Capel op Cafe Weltschmerz. 

 

#15 Maatregelen zijn onnodig: Professor Pierre Capel en Ab Gietelink 

 

https://youtu.be/zvqoQn7R-pE 

 

https://youtu.be/zvqoQn7R-pE

