Vandaag willen wij een wandeling maken vanuit het oude Babylon, naar het nieuwe
Babylon, te Rome. Wij nemen onze Bijbel als een onfeilbare GPS! Wij kijken naar de
treffende gelijkenissen tussen de macht en gedrag van Nimrod en de komende
antichrist. Wij starten eerst met het begin en ontstaan van het oude Babel in Gen.10:8.

En Kus verwekte Nimrod; deze was de eerste machthebber op de aarde;
Genesis 10:9 hij was een geweldig jager voor het aangezicht des HEREN;
daarom zegt men: Een geweldig jager voor het aangezicht des HEREN als Nimrod.

NIMROD, DE EERSTE WERELDDICTATOR

Nimrod was een reus en een held, demonisch van oorsprong, hij was een uitstekende
boogschutter. Hij werd ook “Kronos” de gehoornde genoemd. Werd aanzien als
Saturnus, vader van de goden. De oorspronkelijke naam van Rome was “Rome
Saturnia” Saturnus was een geheime naam bij de Chaldese priesters bekend als
“STUR” S=60 T=400 U-6 R=200 samen 666.
Hij werd een machtige leider die het volk misleidde voor het aangezicht van de Here.
Deze persoon kon angst aanjagen en manipuleren, om zich duidelijk tegen God te
verzetten. Gedurende zijn leven, kwam er een grote afvalligheid van de God van
Noach. Hij was de leider van zijn partijgenoten, de reuzen, nephilims, dit waren toen
de grote “machtigen”! Hieronder het oude Babylon en het nieuwe Babylon,
symbolisch.

Het begin van zijn koninkrijk was Babel, en bouwde daar de bekende toren. Hij dacht
hierbij om een eventuele tweede zondvloed te kunnen overleven. Hij was de
achterkleinzoon van Noach. Assur ging weg richting Nineve, uit protest, omdat zijn
zonen luisterden naar de misleiding van Nimrod.
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Nimrod was een rebel geworden na de zondvloed. Zijn naam betekent: “laat ons
protesteren of opstaan” dus een opstandeling tegen God. Hij ging wonen in
Mesopotamië en stichtte verschillende steden ook de stad Sinear. De toren werd
gebouwd uit weerspannigheid en vijandigheid tegenover de enige God, dit na het
oordeel van de zondvloed. Josephus Flavius schreef dat Nimrod het volk ophitste tot
verwarring en chaos.
Nimrod maakte baalbeelden, goden van hout en
steen. Zoals wij lezen, de Moloch, en
Semirames noemde Nimrod ook Baäl, als de
zonnegod. (Richt.2:11)
Hij leerde het volk een eigen zinnige godsdienst
met afgoden en ritueel om daarvoor neer te
buigen en goden te kussen. Zoals ook hier
relikwieën kussen! Wie hem dienden kregen
vrijheid, en ze keken op naar Nimrod als een
weldoener! Het mysterie van Babel is hieruit voortgekomen als een listig systeem
onder geheimhouding. Hun bronnen en inspiraties kwamen uit Magie of toverij.
Dit waren ware gruwelen brachten vloek.
(Deut.7:25) Nimrod droeg al mooie en sierlijke
gewaden, gekregen van zijn vader. (Hen.7:29) Hij
streed en overwon al zijn vijanden. Hij droeg een
rozenkrans op zijn hoofd, de Romeinse keizers
droegen later ook een erekrans. (Archeologisch
bewijs) Andere onderzoekers schreven dat hij een
kroon (Corona) mysterieus uit de hemel ontving.
Een kroon symbool van koninklijke macht.
Nimrod regeerde over alle zonen van Noach die leefden op aarde. Het Bijbelboek
Henoch werd ontdekt in Ethiopië. De vader van Nimrod was Kus of vandaag Ethiopië.
(Gen.10:8) Nimrod werd omringd door adviseurs die aan toverij deden.
De duivel wist dat er een Verlosser zou komen en uit een maagd geboren zou
worden. Dit wilde hij dwarsbomen om de mens geschapen naar Gods beeld te
breken of te beschadigen. Jezus komt terug als een vredevorst! (Jes.9:5)
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Nimrod werd aanzien als “god”, huwde Semirames,
Semiramis als valse “maagd” moeder en baarde Tamuz als
“gods zoon”. Later kwam er het Tammuzkruis, een idee van
Semirames, waar men later Jezus aan heeft terechtgesteld als
een zondoffer. De zon was plots weg toen Jezus stierf!
Tegenbeeld als van God, Maria en Jezus. Jezus zou eeuwen
later geboren worden uit een maagd, geboren uit de Heilige
Geest en niet op 25 december, met een heidense kerstboom
van Nimrod. Nimrod legde de fundamenten van het oude
Babylon! Tenslotte werd Nimrod vermoord door Sem, zoon
van Noach, met kracht van de H. Geest.

DE ANTICHRIST

De antichrist wordt straks een tijdelijke werelddiktator op aarde. Hier vinden wij bij
hem gelijkaardige elementen met Nimrod. Hij lijkt ook een boogschutter te zijn
welke wij vinden in het boek van Openbaring.
En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog en hem werd een kroon
gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen. (Op.6:2)

De pijlen vinden wij in Psalm 7:13,14 voor mensen welke zich niet willen bekeren!
De antichrist is er nog niet, maar moet wachten om zich openbaar te kunnen maken!
Hij wacht op zijn kroon! (Als Nimrod?) Hij is sluw en listig, wij vinden hem in het boek
Daniel 11:38 Hij aanbidt de god “Maüzzim”. (Ala Mahozine) Het Hebreeuws woord
wijst letterlijk “aliën”. Dit is een god van bolwerken, a.v. vestigingen. Vestingen zijn
geen legers of legermacht. Of Jupiter genoemd. A.v. Strongholds” Bolwerk kan een
plaats zijn waar particulieren zeer veilig kunnen samenkomen. Bv: bolwerk voor
vaccinatie! Bv: Samenkomst satan aanbidding. Vrijmetselaars enz. Het stichten van
een wereldkerk welke een bolwerk is tegen de kennis van God! (2 Kor.10:4)
(2 Thess.2:7) Hij zal ook een machtige misleider zijn, de apostel Johannes ziet dezelfde
kenmerken:
Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in
het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist. 2 Joh.7
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Johannes schrijft over de “Laatste ure”, de eindtijd. Vandaag stellen wij vast dat er
dringend een keuze dient te worden gemaakt. Voor of tegen Jezus. Zo zien wij
vandaag net als toen een scheiding tussen christenen en antichristenen.
Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt,
zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de
laatste ure is. 1 Johannes 2:19 Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet;
want indien zij uit ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn: maar aan hen
moest openbaar worden, dat niet allen uit ons zijn.

Jezus: En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide!
(Matth.24:4)
Het eerste antwoord welke Jezus gaf op
vraag welke is het “teken” van uw komst?
Jezus waarschuwt voor een misleider in
de eindtijd! De wereldbevolking wordt
vandaag misleid!!! De Joodse vertaling
CJB : Don’t let anyone fool you! Laat u niet
voor de gek houden!! Joden verwachten
de Messias!

Paulus: Laat niemand u misleiden met drogredenen, want door zulke dingen komt de
toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Efeziërs 5:7 Doet dan niet met hen
mede.
De komende antichrist zal in het spoor van
Nimrod lopen. Hij schept een eigen godsdienst
als Nimrod. Een godsdienst met allerlei soorten
van afgoden. Abraham vernietigde dit soort
beeldjes van zijn vader, en werd behouden
anders kwam hij in het oordeelsvuur van Nimrod.
Dit is zich reeds enkele jaren aan het vormen als
een wereldstaatskerk.
Daar vinden wij ook nog steeds de Babelse
rituelen als buigen en kussen enz. Zo is het beeld
van Petrus in het Vaticaan waar men zich voor
buigt en kust. Zijn tenen zijn afgebrokkeld door
het vele kussen. Hier is de kus een beeld van
valse liefde. Nimrod kreeg ook andere namen.
Bij de komende antichrist vinden wij ook zijn verlangen, een beeld van hem dat
verplicht dient te worden aanbeden, net zoals Nimrod afgoden maakte, om de mensen
van God de schepper, af te houden. Wij kunnen hierin een supermodern “beeld” zien,
als tv-beeld, computerbeeld, smartphone enz. (Matth.24:15) Dit zal verplicht worden
om het beeld van de antichrist te aanbidden!
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Openbaring 13:14 En

het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen,
die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die
op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond
van het zwaard had en (weer) levend geworden is.
Bij de komende Antichrist vinden wij ook het element van toverij. Zijn vrienden
houden zich ook bezig met toverij. Maar de hedendaagse toverij als Pharmacia
(Grieks). Dit om de tegenstanders te overwinnen, net als Nimrod! De misleiding van
de antichrist is begonnen over de ganse wereld, en alle volkeren met toverij,
Pharmacia. (Openb.18:23) Farmakeia (Grieks) mag vertaald worden als gifmengerij,
geneesmiddel. De meerderheid van alle volkeren, ongelovigen, laten zich vangen
onder een wetteloze dwang!
David Flynn, een overleden christen, stelde eens
dat het alien-hybride programma in de Bijbel de
grote misleiding in de eindtijd zou worden, (2
Thess.2:11) zag dit in het boek van de profeet
Henoch.
Dit was al in de tijd van Noach het doel van de satan
en de gevallen engelen, om de menselijk bloedlijn te
vermengen met een vreemd DNA. De komst van de
reuzen, mengeling van engel en mensaard.
Dan dacht de duivel, dat de beloofde komst, of de geboorte van Christus als
verlosser zou worden geblokkeerd.
Daarom probeerde men toen al via de gevallen
engelen het “zaad van de vrouw” te besmetten,
te wijzigen van aard. De bedoeling was dat
uiteindelijk alle mensen zouden worden
gedemoniseerd. Zo kwamen de abnormale
mensen, vervormd, als reuzen tevoorschijn. Ook
de mengeling van mens en dier, beeld van de
wetteloosheid.

Deze gevallen engelen, demonen, willen enkel een lichaam, maar niet hun geest, om
hun eigen geest te laten functioneren in dat lichaam, dit kon niet. Zo wilden zij hybride
wezens, mensen, robotachtige, scheppen. Dit is wat men vandaag probeert te doen
via het volksbedrog met de vaccins, het DNA van de mens beschadigen. Blinde
gehoorzaamheid zal zeer velen het leven kosten! (Dan.8:25) De leugen het sterke
wapen van de duivel! (Joh.8:44) (1 Joh.2:22)
Op een bepaald ogenblik (Matth.22:28,29) laat Jezus weten dat na de opstanding die
mensen als engelen zullen zijn. Maar Jezus heeft niet gezegd dat de engelen geen
geslacht kunnen aannemen. Wel dat zij de schriften niet kenden of Gods kracht!
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De Verlosser zou en zal een einde maken aan de macht van de demonen, de gevallen
engelen. Dit kan de reden zijn waarom Gods volk, Israël, niet mocht huwen met andere
volken, omwille van hun bloedlijn.

Niemand zal de wederkomst
van Jezus kunnen blokkeren!

2 Tess. 2:7 Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht)

slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is.
Dit mysterie van wetteloosheid, was toen al bezig. Wat was dat? Dit kwam voort uit de
afgoderij en verplichte verheerlijking van Nimrod met een systeem van
ongerechtigheid! (Hislop) Aanbidding van Semirames, als “Moeder van de goden” en
Koningin des hemels. Zij werd een toonbeeld van losbandigheid en wellust. Zo werd
dit overgenomen door de RKK, met het aanbidden van Maria.
Het is de antichrist die momenteel nog is geblokkeerd, en zoekt listige middelen om
de bruid van Christus te verwijderen en het zwijgen op te leggen, hun vrijheid af te
nemen. Bijbelgetrouwe christenen met de Geest zullen nooit zwijgen, en de blijde
boodschap verkondigen!

Gezegend Hij, die komt, de Koning, in de naam des Heren; in de hemel vrede en
ere in de hoogste hemelen. Lucas 19:39 En enige der Farizeeën uit de schare
zeiden tot Hem: Meester, bestraf uw discipelen.40En Hij antwoordde en zeide: Ik
zeg u, indien dezen zwegen, zouden de stenen roepen.
Uit deze farizeeërs horen wij de stem van de duivel.
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