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De Bijbel  geeft  ons  de  sleutel  tot het begrijpen van  de  gekke  dingen die gebeuren in  onze  wereld. Over  
de  continenten,  mensen  wringen  hun handen in  wanhoop. Maar we hoeven niet   to te worden  
vertwijfeld.  despair.  Als  je  wilt  weten  waarom  dingen  gebeuren op  zulke  vreemde  manieren, kijknaar  
wat  de  Bijbel  zegt  staat  about  te gebeuren - "De  komst  van  de Laatste Wereld Supermacht." Dat is  de  
titel  van  onze  huidige serie, die deze week verder gaat  op Hal Lindsey Presents.  
 

We  zullen  kijken naar  de  hoer  van Babylon,  het  religieuze  systeem  gecentreerd in Rome,  de  stad  van  de  
zeven  heuvels. Deze  studie  zal  ook  kijken naar  de  Antichrist en zijn  relatie  met  de  vrouw. Uiteindelijk zal 
hij haar vernietigen,  maar in  het  begin  van  de  beproevingsperiode    werken  ze  samen..   
 
De  vrouw  zal   een nagemaakte vorm van  christendom zijn. Zij  zal  verantwoordelijk  zijn  voor  het  
martelaarschap  van  velen. De  Bijbel  beschrijft  haar met een beker  druipend  van  het  bloed  der  verdrukte  
heiligen. Ze  is  gebonden  aan  de  stad  Rome, en is een  mysterieuze vorm van Romeinse macht sinds  de  
val  van het politieke  Rome.  
 

Zij  die  vandaag in Christus  zijn,  zullen  niet  op  aarde  zijn  voor deze gebeurtenissen. Toch zijn ze  
belangrijk  voor  ons om te  begrijpen. Om  te  beginnen  bewijzen  ze  opnieuw de betrouwbaarheid van de  
Bijbel. De Bijbel beschrijft de toestand van de wereld vlak voor   Jezus  terugkeert, het krijgt   nu snel  
vorm  -  voor  onze  ogen! Geen mens  kan  deze  dingen geraden  hebben.  Maar God  wist,en  de  Bijbel is 

God-ademde. Ook  is het  cruciaal  voor  christenen  vandaag om te  begrijpen wat er werkelijk  gaande  is.    
 

"The  Coming of   the Last World Superpower" deze  week Lindsey Presents  zal u helpen zin van deze  
gevaarlijke  en  snel  veranderende  tijden. En  het  zal  je eraan herinneren dat God  door  dit  alles de 
controle blijft.    
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God Bless,  
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