Hoe laat is het op Gods klok? (1)
Inleiding
In de Bijbel staat een opdracht om de tijd waarin we leven te onderzoeken. Bijvoorbeeld in Mattheüs
16: 3 staat: ‘De aanblik van de hemel weet u wel te duiden, en de tekenen van de tijd niet’. Ook klinkt
regelmatig de opdracht om te waken. In 1 Petrus 5: 8 staat ‘Wees waakzaam, wees op uw hoede’.
Met zo’n waakzame houding komt Jezus voor ons niet als ‘een dief in de nacht’ maar als onze
Bruidegom. Daarom is het belangrijk om te onderzoeken hoe laat het is op Gods klok. Vanaf de
eerste gemeenten en alle eeuwen daarna was er een verwachting naar Jezus wederkomst. Ook nu
geloven veel christenen dat we in de eindtijd leven. We komen steeds dichterbij Zijn Wederkomst,
iedere dag is één dag dichterbij.
In deel 1 bekijken we een aantal eindtijdtekenen die Jezus zelf gegeven heeft. In deel 2 onderzoeken
we andere eindtijdtekenen in de context van onze huidige tijd. In deel 3 nemen we kenmerken en de
voedingsbodem van de antichrist onder de loep. De antichrist is de climax van het kwaad vlak voor
Jezus’ Wederkomst.

Tekenen die verwijzen naar Jezus Wederkomst
Jezus gaf zelf aan Zijn discipelen tekenen die verwijzen naar Zijn wederkomst. Deze tekenen zijn
onder andere te vinden in Mattheüs 24.
: 3 ‘… aan welk teken kunnen we Uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?’
: 4 Jezus antwoordde hun: ‘Pas op dat niemand jullie misleidt’.
: 5 Want er zullen velen komen die Mijn naam gebruiken en zeggen: ‘Ik ben de messias, en ze zullen
veel mensen misleiden’.
: 6 Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging ….
: 7 Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en
overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven.
: 9 Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat
omwille van Mijn naam.
: 11 Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden.
: 12 En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen.
: 14 Pas als het goede nieuws over het Koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis
voor alle volken, zal het einde komen.
: 29 Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan geen
licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen.
: 32 Leer van de vijgenboom (symbool van Israël) deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad
schieten, weet je dat de zomer in aantocht is.
Zijn deze tekenen al zichtbaar en/of vervuld?
Herstel Israël: In 1948 hebben we het grote wonder van de oprichting van de staat Israël gezien.
Oorlogen: Een stijging van het aantal oorlogen is moeilijk te meten. In ieder geval weten we dat de
huidige oorlogen meer vernietigingen aanrichten, ze zijn gruwelijker en intenser en zullen in de
toekomst alleen maar meer toenemen. Er zijn nu nog zo’n 13.000-17.000 kernkoppen (waren er
70.000) in de wereld, VS en Rusland bezitten 95% (China komt op). Men kan de hele mensheid nu
vernietigen. Of de aarde in stukjes uit elkaar valt door zo’n nucleaire oorlog is een wetenschappelijke
discussie. Door al het stof dat na meerdere kernexplosies in de atmosfeer terechtkomt ontstaat een
‘nucleaire winter’. Dat betekent dat zonlicht de aarde moeilijk kan bereiken, daardoor daalt de
temperatuur en wordt het leven op aarde erg moeilijk.
Natuurrampen: VN rapporteerde in oktober 2020 dat extreme weersomstandigheden door
klimaatverandering de afgelopen twee decennia zijn verdubbeld. Wereldwijd werden volgens het
rapport van de VN de afgelopen 20 jaar ongeveer 7350 grote rampgebeurtenissen geregistreerd. Bij

deze gebeurtenissen kwamen 1,23 miljoen mensen om het leven. Het aantal overstromingen
verdubbelde de afgelopen twintig jaar. Ook het World Disasters Report 2020 verwacht meer
natuurrampen. 1)
De hele wereld zal het evangelie horen: We wachten nog op ruim 2.000 vertaalprojecten van de
Bijbel. Volgens de directeur van Wycliffe is de eindstreep in zicht. ‘Het tempo ligt zo hoog dat we
ervan uit kunnen gaan dat de vertaler die ooit aan de laatste vertaling begint, op dit moment al
geboren is’. De woorden ‘alle volken’ worden uitgelegd als volksstammen.
Meer christen vervolging: Vele eeuwen was er in het Westen respect voor christenen. De meeste
christenen hadden een hoge moraal, waren maatschappelijk dienstbaar en actief. In de westerse
wereld worden christenen nu minder serieus genomen. Men ziet christenen vaak als dom, niet
flexibel, ouderwets, geloven in sprookjes, enzovoort.
In veel landen worden christenen ook vervolgd om hun geloof. ‘Kerk in Nood’ ziet in hun rapport
‘Vervolgd en Vergeten’ een patroon van vervolging. Het proces gaat van (on)verdraagzaamheid naar
discriminatie en daarna vervolging.
Meestal wordt vervolging opgedeeld in twee fasen, de eerste is ‘squeeze’ (druk uitoefenen) en
daarna ‘smash’ (geweld).
Paus Franciscus ziet in de squeeze-fase een ‘beleefde vervolging die zich vermomt met begrippen als
moderniteit en vooruitgang’. Er is veel druk vanuit de westerse maatschappij op de kerk om mee te
ontwikkelen in moderniteit. Vroeger was er veel meer invloed vanuit de kerk op de maatschappij, nu
is dat omgekeerd.
In de voormalige Sovjet-Unie en Oost Europa werd op scholen ongeveer 2 uur per week atheïsme
onderwezen, aan de hand van verschillende thema’s. Soms lag het accent op wetenschap om te
bewijzen dat religie onzin was en niet klopte. Dan weer lag het accent op het belachelijk maken van
christenen door ze zielig en zwak voor te stellen, ze kunnen niet op eigen benen staan, ze hebben
God nodig. Soms ook populistisch zoals de mededeling dat astronauten God niet hadden ontmoet in
de ruimte. Op dit moment leren we deze atheïstische lessen niet op school, maar gewoon vanuit
onze maatschappij. De maatschappij keert zich steeds meer tegen God en drukt haar mening op aan
christenen. In de voormalige Sovjet-Unie kwam onder intellectuelen jongeren (vooral in de
Orthodoxe kerk) een beweging los die zich afvroeg ‘waarom is mijn regering erbij gebaat om ons te
laten geloven in iets wat (volgens hen) niet bestaat?’ Zij gingen daardoor op zoek naar God en kregen
veel verdrukking. Het lijkt er nu niet op dat zo’n tegenbeweging ontstaat, maar dat de kerken de
maatschappelijke normen accepteren.
Open Doors heeft een meetinstrument ontwikkeld om christenvervolging per land te meten. Zij
gebruiken vijf druk-onderdelen namelijk; privé-leven, gezinsleven, kerkleven, gemeenschapsleven en
nationaal, en als slot geweld.
We kennen allemaal voorbeelden van druk op privé-levens, zoals een verpleegkundige die weigert
om mee te helpen bij abortus of de ‘weigerambtenaar’. Er zijn landen, zoals India, waar christelijke
gezinnen bij rampen niet geholpen worden. Ook kerken worden onder druk gezet en dat uit zich
uiteindelijk in geweld. Meer details over de meetmethoden van Open Doors, zie 2).
De laatste jaren stijgt het aantal landen met een hoge vervolgingsscore, vervolging stijgt dus niet
alleen in intensiteit maar ook in de breedte.
Recent toont een studie van het gerenommeerde research instituut PEW met IDOP dat religieuze
vervolging de laatste 10 jaar (2007-2018) is toegenomen, gemeten over 198 landen met de
‘Government Restrictions Index’. 3)

Slot
De tekenen van Zijn Wederkomst, die Jezus zelf gegeven heeft, zijn veelal gerealiseerd. In deel 2
zullen we een aantal tekenen, die door andere schrijvers/profeten zijn genoteerd, onder de loep
nemen. We zullen deze tekenen koppelen aan onze huidige tijd. Veel van deze eindtijdtekenen
konden vroeger moeilijk vervuld worden. In onze huidige maatschappij kunnen juist veel van deze

profetieën wel vervult worden en zeker in de komende jaren. Ontwikkelingen gaan heel snel. We
kunnen de krant zo naast de Bijbel leggen.

Dick Slikker MSc, zie: https://dickslikker.org

1) https://media.ifrc.org/ifrc/world-disaster-report-2020/
2) http://opendoorsanalytical.org/
3) https://www.pewforum.org/2020/11/10/in-2018-government-restrictions-on-religion-reachhighest-level-globally-in-more-than-a-decade/

Hoe laat is het op Gods klok? (2)
Inleiding
In deel 1 hebben we een aantal vervulde eindtijdtekenen, die Jezus aan Zijn discipelen had gegeven,
bestudeerd. Op andere plaatsen in de Bijbel worden nog andere tekenen genoemd. Daarom is het
interessant om ons af te vragen of in onze huidige maatschappij ook andere eindtijdtekenen
aanwezig zijn. In alle eeuwen dachten de christenen dat die tekenen spoedig zouden plaatsvinden.
Onze tijd heeft een aantal unieke kenmerken, die laten zien dat veel profetieën nu vervuld kunnen
worden. In de toekomst zullen steeds meer unieke kenmerken optreden. Hieronder volgen enkele
voorbeelden van unieke kenmerken in onze tijd.

Kerk in verval
Uit de kerkgeschiedenis blijkt dat er altijd groei en verval in de kerken was. Toch lijkt het kerkverval in
de huidige tijd veel sneller te gaan. Niet alleen neemt in de westerse wereld het aantal kerkleden af,
maar ook de inhoud van de boodschap wordt aangepast. In de zeven brieven in Openbaring wordt
duidelijk dat het veel energie en moeite kost om een gemeente geestelijk te houden, zie 1).
Van binnenuit ontstaan allerlei vreemde leringen en praktijken. Zo ontstaat uitholling en krijgen valse
messiassen (gezalfden) ruimte om autoritair op te treden. In Hand 20: 30-31 staat: ‘Uit uw eigen
kring zullen mensen voortkomen die de waarheid verdraaien om de leerlingen voor zich te winnen.
Wees daarom waakzaam en vergeet niet ….’ Het proces gaat van DE Waarheid naar een waarheid.
Door druk van buitenaf zal ook verval optreden. Kerken willen zich aanpassen en meedoen met
wereldse ontwikkelingen. Veel moderne vooruitgang komt ook de kerk en zending (vaak meer een
bedrijf) binnen. De veranderingen in de maatschappij geven ook druk op christenen en kerken (oa
homoseksualiteit, evolutie). We zullen steeds vaker horen ‘dat is niet meer van deze tijd’ of ‘dat is
discriminatie’. Een theoloog (Mirella Klomp) zei: ‘Je krijgt mensen niet meer mee met een
dichtgetimmerd godsbeeld’, geen vaste geloofsbelijdenis, met andere woorden het christendom
moet flexibel zijn.
De laatste tijd zien we door streamingdiensten meer bezoekers, maar ook dat kerkleden van
‘deelnemer’ meer ‘toeschouwer’ worden.
Er zijn zoveel ontwikkelingen dat de mens geconcludeerd heeft: ‘we kunnen wel zonder God’. Veel
wetenschappelijke ontdekkingen lijken daarnaast tegenstrijdig met de Bijbel. Gelovigen haken af
omdat ze Gods weg niet willen gehoorzamen of ze kunnen de wetenschap niet meer plaatsen in de
Bijbel.

Merkteken
In de Bijbel wordt geschreven dat in de eindtijd mensen een merkteken krijgen om te kunnen
betalen. De laatste jaren kan iedereen zich daarbij iets voorstellen omdat technische ontwikkelingen
heel snel gaan.
In Openbaring 13: 16 staat: ‘En het maakt dat men aan allen … een merkteken geeft op hun
rechterhand of op hun voorhoofd’. Ook in Openbaring 16: 2 en 19: 20 staat ‘het merkteken van het
beest’, en in Openbaring 14: 11: ‘het merkteken van zijn naam’. Een heel specifiek en zichtbaar
merkteken met een soort digitaal ID. Er zijn heel veel gedachten in omloop hoe dat gerealiseerd kan
worden: een barcode, de onderhuidse chip (microchip-implantaat) enzovoort.
Ook een digitale wereldmunt is sterk in ontwikkeling.
Er zijn twee zaken die we in de gaten moeten houden; ontwikkelingen in:

Techniek: De mogelijkheden die er nu zijn lijken onbeperkt. 10 jaar geleden dacht men aan een chip
onder de huid. Deze techniek is al verouderd, het kan veel verfijnder. Dit merkteken zal vermoedelijk
niet alleen voor betalen zijn maar ook opslag van je privé data, zoals je gezondheidsgegevens.
Privacy: Nu zou er heel veel bezwaar zijn tegen een dergelijk merkteken vanwege privacy. In landen
met dictatuur heb je dan geen keus, je moet het merkteken accepteren. In democratieën zullen
heftige gebeurtenissen komen, die onze mening van privacy zullen veranderen. Op dit moment zie je
soms al dat gezondheid boven privacy staat. Gevolg is vooral controle over de mens.

Ruimte voor dictators: Geen scheidrechters meer tegen dictators
Een Franse journalist (Christian Salmon) schreef enkele jaren geleden een boek over vooruitgang en
verbinding. Nu heeft hij een boek ‘het tijdperk van de clash’, geschreven. Zo snel gaan de
maatschappelijke veranderingen. Steeds meer polarisatie. Ook de kloof tussen arm en rijk wordt
steeds groter en dat is riskant voor de wereldvrede.
Dictators hebben op dit moment alle ruimte, er zijn geen landen die kritiek op hen geven. Normaal
zouden de VS en Europa protesteren tegen handelswijzen van dictators. Dictators kunnen nu rustig
hun gang gaan. Europa is te verdeeld om wereldwijd een vuist tegen dictators te maken. Patrick
Johnstone van de WEC, Operation World, zei het ongeveer zo: ‘vroeger was Amerika, gevolgd door
Europa, de scheidsrechter in de wereld. Nu wil Amerika dat niet meer zijn’. Ook de democraten
willen niet meer dat de VS de scheidsrechter van de wereld is.
Nu en de komende jaren zijn een goede voedingsbodem voor allerlei soorten dictators.

Invloed van sociale media
Enkele decennia geleden was het ondenkbaar hoe snel nu nieuws over de hele wereld rolt. Tevens is
er het gevaar dat nepnieuws ons heel snel beïnvloedt. De grote sociale mediabedrijven gebruiken
allerlei foefjes en truckjes in hun media om je verslaafd te maken, dat is hun verdienmodel. Men
noemt de sociale media dan ook wel de ‘digitale speen’. Deze organisaties begonnen heel goed en
idealistisch, maar zijn nu steeds gevaarlijker. Zij zijn in staat om ons gedrag te veranderen. In de
documentaire ‘social dilemma’ wordt dat door ethische klokkenluiders duidelijk uitgelegd. Gewoon
nieuws of de waarheid wordt algemeen als saai beschouwd, nepnieuws is spannend en wordt
daardoor (nu) 6 keer sneller verspreid. Dat heeft heel veel gevolgen voor ons gedrag. Algoritmes
gaan ons beheersen omdat er nog nooit zoveel data beschikbaar was en zal zijn. Het wordt steeds
gemakkelijker en sneller om een land te destabiliseren. Bedrijven, maar ook dictators, kunnen heel
makkelijk een volk manipuleren.

Slot
We leven in een interessante en boeiende tijd. Veel van de laatste Bijbelse eindtijdtekenen en
profetieën kunnen in onze huidige tijd vervult worden.
Christenen hebben de plicht om in de eindtijd een goed onderscheidingsvermogen te hebben. De
kerk heeft de opdracht om waakzaam te zijn en op te letten. Satan gebruikt altijd bedrog en
intimidatie, zeker in de eindtijd. Hij zal steeds weer de grootste leugen voor de mens vanaf haar
bestaan gebruiken: ‘je zult als God zijn’. De mens heeft, op basis van wetenschap, steeds sterker een
houding van ‘ik ben mijn eigen god’ ontwikkeld, ‘we hebben God niet meer nodig, we redden ons zelf
wel’. God gaat bewijzen dat de mens het volkomen mis heeft. We hebben God buiten onze
maatschappij gesloten, waardoor satan in onze wereld vrij spel heeft. Satan kan alleen maar
duisternis, haat, polarisatie, chaos en ellende scheppen. In de chaos en puinhoop die in de eindtijd
door satan ontstaat zal de antichrist opstaan. En God zal bewijzen dat de mens zonder Hem geen
leefbare wereld kan opbouwen. In deel 3 zal meer ingegaan worden op de rol van de antichrist, de
climax in de eindtijd en hem leren herkennen.

Dick Slikker MSc, zie: https://dickslikker.org

1) https://cip.nl/82640-is-god-blij-of-verdrietig-met-jouw-kerkelijke-gemeente

Hoe laat is het op Gods klok? (3)
Inleiding
In het eerste twee delen hebben we gezien dat veel tekenen van Jezus’ wederkomst vervuld zijn. De
nog niet vervulde tekenen kunnen nu makkelijk gerealiseerd worden. We leven in een tijd waarin
zoveel meer kan dan vroeger en deze ontwikkelingen gaan vooral razendsnel verder.
De climax zal zijn wanneer satan zijn eindtijdstrijd tegen God aangaat. We hebben al gezien dat er
wereldwijd veel ruimte is voor dictators en hij zal daar gebruik van maken.
Om de antichrist te kunnen ontmaskeren, als een ‘niet ware’ christen, moeten we allereerst een
soort definitie van een ‘ware’ christen opstellen. Prof Willem Ouweneel 1) gebruikt de Apostolische
Geloofsbelijdenis om kenmerken van een ‘ware’ christen te omschrijven. Een christen gelooft
minimaal in: de drie-eenheid, Christus’ waarachtige Godheid en waarachtige mensheid, de
schepping, de zondeval en de verlossing door het werk van Christus, de lichamelijke opstanding van
Christus én – te zijner tijd – van de zijnen, de wederkomst en de voleinding en de Schrift als het
geïnspireerde Woord van God.
Zo kunnen we allereerst toetsen of iemand antichristus is. De antichrist zal naast antichristelijk geloof
ook antichristelijk gedrag vertonen.

Climax: de antichrist
De ontwikkelingen in de wereld zullen resulteren in een climax: de komst van de antichrist. Volgens
Openbaring zal er een antichrist komen die op politiek-, economisch- en militair-vlak (beest uit zee,
wereldregering) controleert als mede de religieuze antichrist (valse profeet, uit de aarde,
wereldreligie) die de kerk en haar nhoud controleert. Satan zal samen met de politieke, economische
en militaire antichrist en de godsdienstige antichrist de ‘onheilige drie-eenheid’ vormen.
Het woord anti heeft twee betekenissen: ‘tegen’ en ‘in de plaats van’. De antichrist zal zowel strijden
tegen God en christenen, als mede zich voordoen als nabootser of imitator van Christus. Luther
noemde satan de ‘aap van Jezus’.
In de geschiedenis zijn heel wat antichristussen genoemd. Luther, Calvijn, maar ook Spurgeon zagen
de Paus als de antichrist. Er zijn titels van de paus die in het Latijns de waarde 666 hebben.
Vermoedelijk zal pas in de eindtijd duidelijk worden wie (persoon of macht) de antichrist is. Het is
beter om niet te speculeren. In 2 Thessalonicenzen 2: 6 staat; ‘Dan weet u ook wat hem nog
tegenhoudt en dat hij pas zal verschijnen op de voor hem vastgestelde tijd’. In vers 9 staat; ‘de komst
van de wetteloze mens is het werk van satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse
tekenen en wonderen’. Vermoedelijk zal de antichrist een oplossing ontwikkelen voor de problemen
in het Midden-Oosten. De hele wereld zal hem daar dankbaar voor zijn en hem accepteren als
wereldleider.

Wat zijn de ideale omstandigheden (voedingsbodem) voor een antichrist of dictator
De antichrist zal een dictator zijn. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar patronen van
dictators. In een onderzoek 2) wordt onder andere genoemd dat een kenmerk van een dictator is
‘dat hij de kunst beheerst om zijn volk te laten geloven dat hij geen dictator is’. Ook satan probeert
ons steeds te laten geloven dat hij niet bestaat. Als zich ergens een ramp voordoet dan zeggen veel
mensen: ‘wat voor God hebben jullie die dit toestaat’. God krijgt overal de schuld van. Je hoort nooit
iemand zeggen: ‘wat een rotstreek van satan die ons deze ramp geeft’. God is altijd het mikpunt.

Uit verschillende patronen van dictators en Bijbelse waarheden zijn twee tabellen gemaakt om
veranderingen in de wereld te herkennen als voedingsbodem en kenmerken of patronen van de
antichrist.
De ideale voedingsbodem voor de antichrist & valse profeet
Politiek, economisch, militair
Religieus
 machtsvacuüm / chaos / polarisatie
 onderdrukking christenen / toenemende
vervolging
 media (internet) manipuleren /
kunstmatige intelligentie
 in de kerk
 verdeeldheid
 digitalisering
 wetteloosheid
 geen kritiek van andere wereldleiders (en
 moderniteit
journalisten)
 tolerant, flexibel
 geen cash

afval
in kerken
 biometrie (identificatiemethoden op basis
 als god
van unieke lichaamskenmerken van
 tempel herbouwd
personen)
Politiek
Er is een ernstig machtsvacuüm in de wereld, de wereld heeft niet de macht om dictators tot de orde
te roepen. Soms lijkt het of dictators een soort wedstrijd houden wie de ergste dictator is. Geen
enkel land wil en kan nog de rol van scheidsrechter spelen.
De media heeft nog nooit zo’n belangrijke rol gespeeld als nu in het manipuleren van de mens, het is
een zichzelf versterkend systeem. De mens komt in zijn eigen bubbel.
Lange tijd is door het postmoderne denken in alle maatschappelijke lagen polarisatie ontstaan.
Groepen komen sterk tegenover elkaar te staan waardoor angst de mens zal drijven naar de laatste
dictator. De mens hoopt dat de nieuwe leider weer harmonie kan scheppen in de chaos.
De snelle ontwikkeling van digitalisering krijgt steeds meer gevaarlijke aspecten. Het wordt steeds
meer gebruikt voor controle over de mens. De macht van de grote techbedrijven staat dan ook in
veel landen ter discussie.
Contant geld (ook door corona) verdwijnt steeds meer waardoor men precies weet waar en wat je
koopt. Er wordt hard gewerkt om een digitale wereldmunt op te zetten.
Biometrie kan op vele manieren gebruikt worden om exact alles over je te weten.
Religieus
Zoals al vermeld zien we een stijging van wereldwijde christenvervolging. Niet alleen van buitenaf
wordt de kerk aangevallen maar ook van binnenuit. Onder de religieuze antichrist zal het lijken dat
kerken juist samen willen werken. Daaraan vooraf zullen de kerken eerst sterk verdeeld en
wettelozer worden, maatschappelijke moraal verwelkomen en toleranter worden door Gods normen
aan te passen. Daardoor zullen christenen niet meer de noodzaak zien om te geloven in God als
absolute Waarheid en zullen de kerk verlaten. Er is geen ‘geheel anders’ meer.
Patronen antichrist & valse profeet
Politiek, economisch, militair
 verdeel en heers
 beloningen
 iedereen verdacht maken / vijandbeeld
 repressie (onderdrukkend ook
psychologisch)
 machtsmisbruik
 eigen rechter spelen (boven de wet)
 propaganda (nepnieuws)

Religieus
 verloochent Jezus, geen oproep tot
bekering
 wereldreligie
 alle religies hebben (een) waarheid
 niet alleen de Bijbel is waarheid
 ieder heeft zijn eigen waarheid
(postmodern)






de antichrist probeert ons te laten geloven
dat hij geen dictator is
controle (over betaling / geld / economie,
eigenlijk over alles)
bewapening
voor globalisering








verdraaien van De Bijbelse
waarheid
kerk (mis)gebruiken voor je doeleinden,
samenwerken (geen botte bijl)
seculier humanisme
tolerantie (je moet ieder liefhebben, alles
onder mom van liefde)
tegen Israël

Politiek
Dictators zijn altijd te herkennen aan hun ‘verdeel en heers’ tactiek. Angst en chaos zaaien zit in hun
DNA. Hun vriendjes worden beloond voor hun loyaliteit, waardoor de positie van de dictator
beschermd wordt. Zo wordt de cirkel rond. Iedereen buiten zijn ‘inner-circle’ wordt verdacht
gemaakt en onder druk gezet.
Macht wordt misbruikt door eigen gunstige wetten te maken en zo eigen rechter te spelen (geen
onafhankelijke rechtspraak).
Propaganda met veel leugens en laten geloven dat de antichrist geen dictator is (zoals eerder
vermeld) zal uitgebreid toegepast worden.
De antichrist zal een wereldregering opzetten, dus zal hij werken aan globalisering. Door corona is
globalisering een beetje populairder geworden.
Religieus
Jezus zegt ‘Ik ben de Waarheid’, de Waarheid is dus een Persoon. De religieuze antichrist zal
onderwijzen dat iedere religie een waarheid bevat. In het postmodernisme hebben we ook geleerd
dat iedereen zijn eigen waarheid mag hebben. De Bijbel is dan niet de absolute Waarheid, die
bestaat niet meer.
De valse profeet zal graag controle over kerken realiseren onder de dekmantel van samenwerken.
Een voorbeeld: de herziene Chinese regelgeving inzake religieuze aangelegenheden trad in werking
op 1 februari 2018. Het enige Bijbelvers dat wordt geciteerd is Titus 3: 1; ‘Herinner hen eraan dat zij
de overheden en machten onderdanig behoren te zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn en dat zij tot elk
goed werk bereid zijn’. Met citaten uit de Bijbel zet je de kerk klem.
Humanisme en tolerantie zullen breed gedragen worden binnen de kerk.
De grote religies Hindoeïsme, Boeddhisme, Islam (Soenitisch, Sjiitisch), Jodendom en Christendom
(Katholiek, Orthodox en Protestant) zullen gaan samenwerken aan een wereldreligie.
De huidige Paus Franciscus beijvert zich sterk om deze wereldreligie vorm te geven. 3)
Paus Franciscus en Ahmed al-Tayeb verklaarden: ‘dat een cultuur van dialoog ons pad zal zijn;
samenwerking onze gedragscode en wederzijds begrip onze methode en standaard’. Samen werken
aan universele broederschap, wereldvrede en religieuze verdraagzaamheid.
De komende jaren zullen zich grote veranderingen voordoen die de weg vrijmaken naar deze
wereldreligie onder het mom van ‘we hebben dezelfde god’.

Slot
Deze overzichten hebben niet de intentie om compleet te zijn. Het gaat niet om één aspect, maar
een serie van determinanten waar we op moeten focussen. De som van gebeurtenissen in de wereld
gaan samen richting Zijn wederkomst.
Gods klok tikt door. Iedere dag is 1 dag dichter bij Zijn wederkomst. Gods opdracht aan ons is dat we
waakzaam moeten zijn, ‘Ik heb het u gezegd’. We moeten niet naar één aspect of kenmerk kijken,
maar naar een scala van omstandigheden. Niet bang worden, maar juist leren om te danken: ‘Hij
komt spoedig’. Het moet ons blij maken (ook bezorgd) dat we deze dingen nu zien gebeuren.

Openbaring 22: 20 - Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, Ik kom spoedig!’ Amen. Kom, Heer
Jezus!
Openbaring 6: 10 – ‘tot hoelang …’ (HSV)

Dick Slikker, Msc, zie https://dickslikker.org

1) http://www.willemouweneel.nl/185-wat-is-dwaalleer-eigenlijk/
2) https://decorrespondent.nl/5904/zo-herken-je-een-dictator-en-dat-is-moeilijker-dan-jedenkt/986905909440-b4d727ee
3) https://messianieuws.nl/paus-franciscus-stelt-eigen-mening-bijbel/ , er zijn verschillende artikelen
die de vriendschap en ontmoetingen van Paus Franciscus met imam Ahmed al-Tayeb rapporteren.

