Denk je dat God de wateren weer terug brengt waar ze oorspronkelijk waren
volgens de bijbel?
Paulus zegt in Rom. 8:18-24 dat wanneer "de zonen Gods" worden geopenbaard
(en ook de dochters natuurlijk die hetzelfde erfrecht als zonen ontvangen) en
hun lichamen verlost worden van de gevolgen van de zonde, nl. de sterfelijkheid,
de vergankelijkheid, het verwelken en de dood, ook de schepping zelf bevrijd zal
worden van de slavernij aan de vergankelijkheid.
Met andere woorden Paulus spreekt dus kennelijk over de herschepping van deze
aardbol en de atmosfeer er omheen tot een nog betere schepping dan wat het al
was bij het bewoonbaar maken van de aarde bij de schepping in Genesis 1.
Wat ook zeer interessant is, is dat het openbaar worden van de ware kinderen
van God gekoppeld is aan de openbaring van Jezus bij zijn terugkomst zoals dat
in 1 Joh. 3:1-3 wordt genoemd. Die herschepping van ons lichaam wordt tevens
in Filip. 3:20-21 genoemd waar wordt gezegd dat hoewel wij als gelovigen NU AL
burgers zijn van/onder een koninklijke heerschappij die vanuit de hemel door
Jezus wordt uitgeoefend en op aarde merkbaar en kenbaar is (zoals ook blijkt uit
Efeze 2:11-22 en Kol. 1:13-14), hij ons vernederd lichaam zal veranderen en
gelijkvormig zal maken aan zijn verheerlijkt lichaam, en wel overeenkomstig de
werkzaamheid waarmee hij machtig is om alles ook aan zich te
onderschikken/onderwerpen.
We weten en lezen dat ook in 1 Kor. 15:20-28 waar er over de onderwerping en
vernietiging van de laatste vijand de dood wordt gesproken die wordt vernietigd
door het opstaan van alle mensen die in de zee, dood en het dodenrijk
slapen/zijn, waarbij de één opstaat ten leven (Mat. 19:28-29; Marcus 10:30; Op.
20:4-6; 1 Kor. 15:42-58), en een ander opstaat ten oordeel (Op. 20:11-15), wat
ook in Joh. 5:28-29 beschreven staat, er ook in 1 Kor. 15:20-28 wordt
gesproken over het feit dat als de dood als laatste vijand is vernietigd, OOK
Jezus zich weer zal onderwerpen aan God de Vader en zijn koningschap wat hij
over hemel en aarde had ontvangen (Mat. 28:18) weer terug geeft aan God de
vader.
Bij de opstanding der doden is de op één na laatste vijand, de duivel, dan al niet
meer in het land der levenden. Als dat wel zo zou zijn, dan zou de duivel nl. de
laatste vijand zijn die vernietigd wordt, maar dat is niet zo volgens Paulus. De
dood die men sterft op grond van afstamming van Adam, wordt vernietigd door
de opstanding en de verandering ten eeuwige leven. Dat is de vernietiging van
de laatste vijand de dood en heeft satan al "het loodje gelegd".
O.a. daarom kan ik ook niet zien dat de wederkomst waarbij de opstanding en
verandering plaats vindt, zich in of rond 70 AD heeft voorgedaan, want dan zou
ook de gehele aardse schepping er heel anders uitzien zoals in Rom. 8: 18-24
staat, nl. bevrijd van de dienstbaarheid aan het verderf en een nieuwe schepping
in optima forma zou zijn geworden.

Moeten we dus bang zijn dat we straks zo ongeveer heel Nederland kwijt zijn aan
het smeltende ijs en een verstikkend klimaat vanwege "de vooruitgang" van de
mensheid ten gevolge van de eigen heb zuchtigheid van de geïndustrialiseerde
landen met hun CO2 uitstoot?
Ik denk dat het eerst nog veel slechter wordt om op aarde te leven vóór het
beter en volmaakt wordt door God, en dat men onder ogen moet zien wat het
handelen van de mensheid door de industriële revolutie heeft aangericht in de
consumptie maatschappij waarbij met 2/3 van het geproduceerde voedsel
weggooit en vermaalt tot veevoer om diezelfde maatschappij weer te voorzien
van vlees.
Het zal onze tijd wel duren, want wij tweeën zitten tussen de 70 en de 80 jaar,
en meerderen op dit DB .
Voor wat het waard is ...
Groet,
Elle

