
 
6 Want zie, Ik verwek de Chaldeeën, dat grimmige 
en onstuimige volk, dat de breedten der aarde 
doortrekt om woonsteden in bezit te nemen, die de 
zijne niet zijn. 7 Schrikkelijk en vreselijk is het, zijn 
recht en zijn hoogheid gaan van hemzelf uit. 8 Zijn 
paarden zijn vlugger dan panters, en sneller dan 
avondwolven; zijn rossen en zijn ruiters komen 
aan in galop, zij komen van verre aangevlogen als 
een arend, die toeschiet om te verslinden. 9 Heel 
dat volk komt om geweld te bedrijven, het 
aanstormen van zijn voorhoede is een oostenwind, 
en het verzamelt gevangenen als zand. 10 Met 
koningen drijft het de spot en machthebbers zijn 
hem belachelijk.  Het lacht om elke vesting, het 
werpt er aarde tegenop en neemt haar in. 11 Dan 
snelt het voort als de wind en trekt verder maakt 

hij zich schuldig, wiens kracht zijn god is. 
 

Dat wij naar moeilijke tijden oprukken, kan 

niemand meer ontkennen. Onze wereld lijkt 

een schip in een aankomende storm. Wij 

horen en lezen vele geruchten over allerlei 

gebeurtenissen, en zoeken naar de 

waarheid, want de media is onbetrouwbaar. Daarom zoeken wij het in de Bijbel, daar 

lezen wij geen leugens, en vervullen zich ook de profetieën naar  de profeten door 

God gezonden. (Biblespace Vlaanderen)  

Wij nemen enkele betrouwbare berichten over, welke u kunt toetsen aan de Bijbel. 

 

De dreiging van "APOCALYPTISCHE ISLAM" 

De dreiging waar we voor staan is niet alleen van de radicale islam. Sterker nog, zelfs niet in de 

eerste plaats uit Radicale islamitische groepen zoals de Moslim Broederschap, Hamas en al-Qaeda 

op dit uur, zo ernstig als deze bedreigingen zijn. 

De grootste bedreiging waar we voor staan in het Midden-Oosten en Noord-Afrika is wat ik noem 

"Apocalyptische de islam." 

Deze term - "Apocalyptisch islam" - is er een die elk van de behoeften vertrouwd te raken met en 

beginnen om anderen te onderwijzen. Waarom? Want voor het eerst in de geschiedenis van de 

mensheid, dat hebben we niet één, maar twee natiestaten waarvan heersers worden niet gedreven 

door politieke ideologie - of zelfs louter religieuze theologie - maar door apocalyptische, 

genocidale Eindtijd eschatologie. 
 

Op de korte termijn, ISIS is gevaarlijker. Waarom? Omdat ISIS is op dit moment op een 

jihadistische actie voert als Beroven. Doden. Vernietigen. Tot slaaf maken. Verkrachten. 



Martelen. Onthoofding. Omdat ISIS is een satanische beweging. Dit is niet louter het 

terrorisme. Dit is genocide. Deze zijn door demonen bezeten mensen die bloed offers aan hun 

god en als ze niet stopten ze zullen vermoorden miljoenen en het terugdringen van een MID-

Oost-regime na het andere. 

Langere termijn, Iran is het meest gevaarlijk, vooral als de voorzitter keurt deze rampzalige 

nucleaire deal die is in opkomst. Waarom? Omdat de apocalyptische leiders van Iran zijn 

afwachtend hun tijd aan een nucleair arsenaal in staat het doden van tientallen miljoenen mensen 

in een kwestie van minuten te bouwen. 

Veel te weinig mensen in het Westen werkelijk begrijpen van de aard en de dreiging van de 

radicale islam. Nog minder op de hoogte zijn van de - veel minder te begrijpen - de aard en de 

dreiging van Apocalyptische islam. Inderdaad, veel te ontslaan deze zorgen allemaal samen. Maar 

het feit is dat een diepe en wijdverbreide geloof bestaat binnen de islamitische wereld dat we 

leven in het einde der dagen, en dat de islamitische "Mahdi" of "messias" komt op ieder moment 

aan de Dag des Oordeels en het einde van alles te brengen dingen. 

Volgens een rapport 2012 van het Pew Research Center , "in de meeste landen in het Midden-

Oosten en Noord-Afrika, Zuid-Azië en Zuidoost-Azië, meer dan de helft of meer van de moslims 

geloven dat ze zullen leven om de terugkeer van de Mahdi te zien . " 

Beschouw deze zin opnieuw - ". Meer dan de helft" In een wereld van 1,5 miljard moslims, dat 

betekent meer dan 750 miljoen Moslims geloven niet alleen dat de Mahdi komt, maar dat zijn 

komst op handen is. 

 In Egypte, 40% van de moslims geloven dat de terugkeer van de Mahdi is aanstaande. 

 In Jordanië, 41% 

 Onder de Palestijnen, het nummer is 46% 

 In Irak, een verbluffende 72% van de moslims geloven dat deze 

Wat meer is, een enorm aantal moslims geloven dat Jezus naar de aarde komt. In hun 

eschatologie, maar Jezus is niet de Verlosser. Hij is niet de Zoon van God. Hij komt niet om te 

regeren als Koning. Integendeel, de islamitische Eindtijd theologie poneert Jezus als de 

plaatsvervanger, dienen onder de Mahdi, en het dwingen van alle mensen te bekeren tot de islam 

of sterven. 

 In Jordanië, 29% van de moslims geloven dat Jezus komt terug naar de aarde 

 In Egypte, het is 39% 

 Onder de Palestijnen, het nummer is 46% 

 In Irak, 64% van de moslims geloven dat Jezus komt terug. 

Deze feiten hebben gevolgen real-world. Onze president en veel beleidsmakers negeren zowel de 

feiten en de gevolgen daarvan. Maar we moeten duidelijk zijn: we worden geconfronteerd met een 

dreiging van de radicale islam, die streeft naar ons aan te vallen. Wij worden geconfronteerd met 

een nog grotere dreiging van Apocalyptische islam die tot doel heeft om ons te vernietigen. 
 

Bron: J.Rosenberg. 

 

http://www.pewforum.org/2012/08/09/the-worlds-muslims-unity-and-diversity-3-articles-of-faith/

