
 

Wanneer wij vandaag over zo’n onderwerp schrijven, dan zijn er al christenen, die 
zoiets wegklikken. De Bijbelse profetieën voor de eindtijd zijn niet erg populair voor 
de dwaze maagden, zonder voldoende olie. Toch lijkt het onze plicht om te 
waarschuwen, bijzonder voor onze kinderen en kleinkinderen. Gods is woorden zijn 
veel meer dan: “doe dit niet…doe dit wel”.  

1 Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is 
het niet nodig, dat u geschreven wordt: 

2 immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des 
Heren zo komt, als een dief in de nacht. 

3 Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, 
overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins 

ontkomen.1 Thess.5 

 

De geschiedenis zal zich herhalen. Wanneer wij even in de geschiedenis duiken, en 
lezen over de vernietiging van de tempel en Jeruzalem in 70 n.Chr. door de 
Romeinen, dan kon niemand dit geloven dat het zou gebeuren. Hadden de leiders 
van Gods volk geen inzicht in hun Bijbel? De grote fout welke dan werd gemaakt, 
was dat deze mensen geen aandacht gaven aan: De tekenen der tijden! 

In het evangelie van Lucas lezen wij over een opmerking welke Jezus maakte over 
de stad Jeruzalem en de tempel, terwijl de tranen over Zijn wangen liepen: 

43 Want er zullen dagen over u komen, waarin uw vijanden 
een bolwerk tegen u zullen opwerpen 

44 en u omsingelen en u van alle zijden in het nauw 
brengen, en zij zullen u en uw kinderen in u vertreden 

en zij zullen in u geen steen op de andere 

laten, omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt, dat God naar u omzag.Luc.19 

Jezus leert ons vandaag om aandacht te geven aan het hedendaags gebeuren. De 
benauwdheid van Jacob wordt voelbaar. Israël komt wellicht helemaal alleen te staan 
in een brandend M.O. Opnieuw zullen alle ogen en media gericht zijn naar 
Jeruzalem. Wij verwijzen naar tal van artikelen en profetische studies welke te lezen 
staan op onze site: https://biblespace.wordpress.com/. 

De bloedmanen wijzen naar Israëls feesten. Profetie over Gog en Magog, Psalm 83, 
Jesaja 17, en de profeet Zacharia welke schreef:  
 

3 Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, 
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die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, 
zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen. 

 

DE PROFEET JESAJA 60 

1 Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de 
heerlijkheid des Heren gaat over u op. 

2 Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid 
de natiën, maar over u zal de Here opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien 

worden. 

Dit is eenvoudig weg de toekomst voor Israël, geen Holocaust, maar een grote 
zegen! Onwetendheid en ellende komt er over alle vijandige natiën. De God van 
Israël is de enige levende God, dat zal iedereen pas dan gaan begrijpen en geloven. 

12 Want het volk en het koninkrijk, die u niet willen 
dienen, zullen te gronde gaan, en die volken zullen zeker verwoest worden. 

 

Het ziet er niet goed uit voor de landen welke Israël telkens in een kwaad daglicht 
stellen met grove leugens, en overgaan tot een boycot van de producten van Israël. 
Wij zien dat Europa meer spreekt over crisis dan over welvaart! Dat lijkt geen zegen 
te zijn. Ook de Jodenhaat van het Vaticaan zal zijn oordeel ontvangen. Let op God 
liegt niet, Hij is trouw aan Zijn woord, de Bijbel. Daarin liet Hij schrijven: 

3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt 
zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden 

 

Al deze berichten zijn niet angstaanjagend voor hen die Jezus hebben leren kennen 
in hun leven, Jezus leerde wees niet bezorgd voor al deze dingen. Zijn komst is nabij! 

De profeet Jesaja liet toch weten op het einde dat God snel alles in vervulling zal 
laten gaan: 

 

22 De kleinste zal tot een geslacht worden en de 
geringste tot een machtig volk; Ik, de Here, zal het 

te zijner tijd met haast volvoeren. 
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