
 
Veel Bijbelgetrouwe 
christenen welke de Bijbelse 
profetieën opvolgen, geloven 
dat de tijd voor de bouw van 
de derde tempel steeds 
dichterbij komt.  
 
Dit wil men bouwen op de 
tempelberg of de wereld dat 
nu wil of niet, Allah is veel te 
klein om een Bijbelse profetie 
tegen te houden!  

 
De Bijbel is heilig, niet de Koran! ( 
Jes.56:7) Sinds 1967 is deze gedachte 
van de tempelbouw beginnen te leven. 
Alle voorbereidingen voor deze bouw 
zijn volop bezig of klaar! De gouden 
menora is er ook al! Het Joodse volk 
leeft in de verwachting van hun Messias, 
welke zij eerder niet herkenden. Daarom zullen zij die Jezus nog niet aanvaarden, 
zich eerst laten bedriegen door de komende antichrist, de sterke man die komt uit de 
middens van de vrijmetselaars of het Vaticaan!  (Joh.5:43) (Luc.13:35)  
 
Hij zal een valse “vrede”  brengen in het M.O.  hetzij enkel een tijdelijke 
wapenstilstand. Velen deden de pogingen om vrede te realiseren in het M.O. en in 
Israël! Tot nog toe werd het probleem niet opgelost door wereldbeheersers.  
Wij zien dit probleem, deze hinderlijke steen welke de weg verspert tot vrede nog 
steeds liggen. Wij noemen het de steen van de profeet Zacharia: 

 
Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een 

steen, die alle 
natiën moeten heffen; allen die hem heffen, 

zullen zich deerlijk 
verwonden. En alle volkeren der aarde zullen 

zich daarheen 
verzamelen. Zach. 12:3 

 
 



 
In de geschiedenis hadden keizers invloed op het werelds 
gebeuren, doch alles onder controle van de ene levende God van 
Israël!  Zo sprak de ongelovige Kores (Cyrus) als Perzische keizer  
en opgeschreven door Ezra: 
 

Zo zegt Kores, de koning van Perzië: alle koninkrijken der aarde 
heeft de HERE, de God des hemels, mij gegeven en Hij heeft 

mij opgedragen Hem een huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda.Ezra. 

 
 

Vandaag kennen wij twee andere Romeinse keizers! Het Romeinse rijk werd 
verdeeld in Oost en West. De slagkracht van het Westen legde zich vast via Groot 
Brittannië naar America. De macht van het Oost Romeinse rijk trok op naar het 
noorden via Georgië, naar het huidige Rusland. Trouwens Stalin Rus, kwam in feite 
van Georgië, met name uit Tbilisi, wat Tubal was. ( Mesech en Tubal). 
 

Wie zijn deze keizers vandaag? 
 
De aankomende Amerikaanse president, Trump, en de huidige leider van Rusland, 
Putin.  (Gog) Bij de laatste berichten zou het Israëlische Sanhedrin deze leiders 
hebben aangeschreven voor hun steun inzake de tempelbouw. Dit ligt natuurlijk in de 
lijn van de Bijbelse profetie. Hierbij kunnen alle christenen zich verheugen bij het 
horen van dit bericht. Dit is een van de bijzonderste tekenen van de eindtijd!  
 
    
 
 
 
 

 

 

http://wordpress.biblespace.org/



