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Ik zag iemand, en de hele aarde ging hem met verwondering 

achterna. En iedereen aanbad de duivel, omdat hij aan deze per-

soon grote macht had gegeven. En zij aanbaden de man en zeiden: 

Wie is aan hem gelijk en kan oorlog tegen hem voeren?  

En hij maakt dat aan allen, klein en groot, rijk en arm, op hun 

rechterhand of op hun voorhoofd een merkteken wordt gegeven 

zonder welke niemand iets kan kopen of verkopen.  

(Johannes in Openbaring 13) 
 

 

 

“Want dan zal er een grote verdrukking zijn, 

zoals er niet is geweest vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, 

en zoals er ook nooit meer zijn zal.”  

(Jezus in Mattheüs 24:21) 

 
 

 
 
 
 

 

 



 

 

 

Weer iemand die voorspelt dat de wereld vergaat, zal je gedacht 

hebben toen je dit boekje zag. Dat je dit leest betekent dat je het 

niet direct hebt weggegooid. Dit boekje gaat misschien wel over de 

meest bijzondere periode van de wereldgeschiedenis. 
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Vergaat de wereld?  

Bijna alle culturen hebben door alle eeuwen heen geweten dat er 

iets mis is met de wereld en dat deze daarom niet oneindig in deze 

staat zal blijven bestaan.  

Hoewel de titel van dit boekje spreekt over het einde van de we-

reld, volgens de Bijbel, spreekt de Bijbel daar, in tegenstelling tot 

wat we op basis van die titel zouden verwachten, eigenlijk maar 

weinig over. De Bijbel spreekt er in bedekte termen over. Bijvoor-

beeld dat als de aarde is ‘versleten’ deze zal worden vervangen door 

een nieuwe. 

est, en de hemelen En: In het begin hebt U, Heere, de aarde gegrondv0 1

Die zullen vergaan, maar U blijft 1 1 zijn de werken van Uw handen.

en als een mantel zult  altijd. En ze zullen alle verslijten als een gewaad,

U ze oprollen en ze zullen verwisseld worden; maar U bent Dezelfde 

12)-Hebreeën 10:10( t ophouden.Uw jaren zullen nie12 en  

Strikt genomen gaat dit boekje niet letterlijk over het vergaan van 

de wereld. Waar het wel over gaat is het einde van de huidige we-

reld en de periode die daarmee doorgaans in verband wordt ge-

bracht. Dit boekje gaat over Armageddon, de terugkeer van Jezus, 

over vele natuurrampen en het omkomen van een groot deel van de 

wereldbevolking in oorlogen, hongersnoden en verdrukkingen die 

daarmee gepaard gaan. Dit boekje gaat er ook over hoe we aan dit 

alles kunnen ontkomen. Dit boekje spreekt dus over rampspoed en 

over hoop. 

De Bijbel 

De Bijbel is een bundel van zesenzestig korte en lange documen-

ten die de wereldgeschiedenis in hoge mate, en zeker het Westen 
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hebben gevormd. Ontelbare mensen hebben in de Bijbel God mo-

gen ontdekken wat hen richting heeft gegeven voor een beter leven 

en rustige dood.  

Er is in de Bijbel een scala van historische documenten bewaard 

die door de atheïstische rationalist sinds de Verlichting, is afgedaan 

als de neerslag van oermensen die behoefte hadden aan antwoorden 

op levensvragen. Dit ‘demythologiseren’ van de Bijbel gebeurde 

vanuit een overwegend atheïstische ‘rationele’ ideologie. Dit ge-

beurde achteraf gezien op een nogal amateuristische manier. Toch 

was er niemand om dit tegen te spreken en daarom dachten gewone 

mensen dat de wetenschap had aangetoond dat de Bijbel vol tegen-

spraak en mythen stond en daarom onbetrouwbaar was. Hoewel de 

Bijbel dit soort aannames keer op keer heeft doorstaan, is er vrijwel 

niemand meer in geïnteresseerd.  

Het gevolg van dit ‘rationalisme’ is dat de Bijbel als het fundament 

onder onze cultuur is weggeslagen wat de ondergang van het Wes-

ten heeft ingezet, zodat we strikt genomen God bijna niet meer no-

dig hebben om de wereld te laten vergaan.  

 

De oudste documenten uit de Bijbel horen tot de vroegste van de 

wereldgeschiedenis en de jongste zijn zo’n twee duizend jaar oud. 

Al deze teksten zijn, al zijn ze in vele culturen en tijden en talen 

geschreven, met elkaar in harmonie. Ze beschrijven alles waarvan 

God vond dat we dit moesten weten om het leven en de dood, het 

begin en het einde van de aarde te begrijpen.  

Sommige teksten van de Bijbel zijn eenvoudig te lezen en andere 

zijn dat beslist niet. Wie de Bijbel wil begrijpen zal daar moeite voor 

moeten doen. 

De teksten die we hier zullen bespreken gaan over het einde van 

de huidige tijd. Die teksten behoren niet tot de meest toegankelijke 
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van de Bijbel. Aan dit boekje is een jarenlange studie voorafgegaan. 

Wie het met een open mind leest, zal merken dat de grote lijnen van 

verschillende hedendaagse ontwikkelingen accuraat worden be-

schreven. Als duizenden jaren oude teksten huidige ontwikkelingen 

(die toen ze geschreven werden, de verre toekomst waren) goed be-

schrijven, dan geeft dat vertrouwen dat wat ze verder nog beschrij-

ven over gebeurtenissen in de nu nog verdere toekomst, ook wel zal 

kloppen.  

 

De tekst van de Bijbel vraagt zoals gezegd gewenning, maar in de 

hiernavolgende tekst is moeite gedaan om het zo eenvoudig moge-

lijk te maken. Soms is zelfs de letterlijke tekst van de Bijbel aange-

past om deze leesbaarder te maken.  

Voor nu is het zinvol om te weten dat de structuur van de Bijbel 

is opgebouwd uit boeken die in hoofdstukken zijn verdeeld en die 

zijn weer opgesplitst in verzen van doorgaans iets meer dan een re-

gel. Daniël 9:10 betreft het tiende vers van het negende hoofdstuk 

van Daniël.  

Wie meer over het onderwerp van dit boekje of andere onderwer-

pen wil weten zal op www.mainstudies.nl veel gratis materiaal kun-

nen vinden.  

http://www.mainstudies.nl/
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De grote verdrukking 

De Bijbel beschrijft de tijd die voorafgaat aan het einde van de 

aarde, als een tijd van grote verdrukking. Op de eerste pagina’s van 

dit boekje stond wat Jezus hierover zei: 

21 Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is 

vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer 

zijn zal. (Mattheüs 24:21) 

Jezus beschrijft de laatste jaren van de aarde als een grote verdruk-

king die erger is dan wat er ooit eerder heeft plaatsgevonden.  

Wat is de grote verdrukking? Een verdrukking is een periode waar 

we in het Nederlands niet echt een goed woord voor hebben. De 

Bijbel bedoelt hiermee een tijd waarin mensen het heel zwaar zullen 

hebben. De grote verdrukking is een tijd die zwaarder zal zijn dan 

ooit eerder op aarde is voorgekomen. De wereld zal in de laatste ja-

ren van haar bestaan gekenmerkt worden door zwaardere natuur-

rampen, militaire strijd, grote sociale onrust en dramatische econo-

mische en politieke omstandigheden dan er ooit eerder zijn geweest. 

De grote verdrukking is dus veel erger dan de gruwelen van de eer-

ste helft van de twintigste eeuw, waarin tientallen miljoenen men-

sen omkwamen in oorlogen, kampen, revoluties en hongersnoden. 

Over die verdrukking schreef de profeet Daniël in de zesde eeuw 

voor Christus: 

1 In die tijd (de eindtijd – KM) zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij 

die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er 

niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. (Daniël 12:1) 
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De Bijbel spreekt veel over deze verdrukking: hoe lang deze zal 

duren, wat er in grote lijnen zal plaatsvinden en wat er daarna zal 

gebeuren. 

Hoe lang duurt de verdrukking? 
Daniël krijgt in bovenstaande tekst informatie over de ‘benauwde 

tijd’ (deze grote verdrukking) en hem wordt daar verteld dat er 

nooit eerder zo’n tijd is geweest sinds er volkeren op aarde waren.  

Daniël vraagt aan de man die hij in het visioen ziet hoe lang die 

verdrukking zal duren:  

6 Hoelang duurt het nog voordat er een einde komt aan deze wonder-

lijke dingen (verdrukking)?   (Daniël 12:6) 

Met die ‘wonderlijke dingen’ verwijst Daniël naar de verdrukking 

in de eindtijd. Hij krijgt dan als antwoord: 

7 Na een vastgestelde tijd, vastgestelde tijden en een helft, wanneer Hij 

er een einde aan gemaakt zal hebben om de macht van het heilige volk 

stuk te slaan, zal er aan al deze dingen een einde komen. (Daniël 12:7) 

Uit deze omschrijving ‘vastgestelde tijd, vastgestelde tijden en een 
helft’, blijkt al dat de Bijbel het mensen die de profetieën willen be-

grijpen, niet makkelijk maakt. Voor wie er echter een beetje studie 

naar doet, kan met wat er elders in de Bijbel staat, deze omschrijving 

wel begrijpen. Het is echter niet verwonderlijk dat Daniël dit zes-

honderd jaar eerder, niet begreep en dat zegt hij ook: 

8 Ik echter, ik hoorde het wel, maar ik begreep het niet. En ik zei: Mijn 

Heere, wat zal het einde hiervan zijn? (Daniël 12:8) 

De boodschapper wordt dan concreet en zegt in vers 11 en 12: 
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11 Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal 

worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zijn het 1290 da-

gen. 12 Welzalig is hij die blijft verwachten en 1335 dagen bereikt. (Da-

niël 12:11-12) 

Zetten we dat wat we tot nu hebben gezien toe op een rij, dan blijkt 

dat er:  

1. Een tijd van verdrukking komt;  

2. Dat er tijdens die verdrukking het offeren wordt ‘weggeno-

men’ (wordt verboden);  

3. Dat vanaf het moment dat dit offeren wordt verboden, het 

nog 1290 tot 1335 dagen duurt voor de verdrukking voorbij 

is en tot slot dat; 

4. Er een verband is tussen het verbieden van het offeren en 

een verwoestende gruwel die wordt opgesteld. 

Al deze dingen, zelfs zo’n vreemde beschrijving als ‘verwoestende 

gruwel’ uit vers 11, zijn minder ingewikkeld om te begrijpen dan 

het lijkt, zo zal blijken bij het verder lezen.  

Wanneer wordt het offeren in de verdrukking verboden? 
Er wordt hierboven beschreven dat de verdrukking nadat het of-

feren is verboden nog 1290-1335 dagen zal duren, maar op welk 

moment wordt het offeren verboden, gezien vanaf het begin van de 

verdrukking? 

Er kan in Daniël informatie worden gevonden over het moment 

dat het offeren wordt verboden. Een aanknopingspunt daarbij is de 

man die op die vreemde manier wordt beschrijving als de: ‘gruwel 

van de verwoesting’. Deze gruwelijke verwoester, zo blijkt dan, zal 

het offeren verbiedt, in het midden van der verdrukking. 

. langHij zal voor velen het verbond versterken, één week 7 2  
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 ophouden.Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen 

27)(Daniël 9:  

Als de verdrukking uit twee helften bestaat en de tweede helft 

duurt 1290 – 1335 dagen, dan weten we ook hoe lang de hele ver-

drukking zal duren. 1290 -1335 dagen is ongeveer drie-en-een-half 

jaar. Als we dit twee keer doen, dan duurt de hele verdrukking om-

streeks zeven jaar (een ‘jaarweek’ lang). 

 

In bovenstaande beschrijving komen de belangrijkste zaken met 

betrekking tot wat de Bijbel schrijft over het einde van de aarde aan 

de orde. Nogmaals samengevat: 

• Er zal een verdrukking aan het einde van de tijd zijn: 

• Deze verdrukking duurt circa zeven jaar; 

• Er zal in de eerste helft van de verdrukking een tempel-

dienst zijn in Jeruzalem 

• De offers in de tempel zullen door een gruwelijke leider, 

haverwege de verdrukking worden gestopt 

 

Omdat dit zo concreet is, en het veel internationale gebeurtenis-

sen zijn, is het mogelijk om bepaalde ontwikkelingen te zien die 

zullen leiden naar de voltooiing.   
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Wat zal de grote verdrukking kenmerken? 

De belangrijkste gebeurtenissen tijdens de verdrukking zoals in de 

Bijbel beschreven. 

1. De kerk verdwijnt van de aarde 

De Bijbel beschrijft dat de verdrukking zal beginnen nadat alle 

christenen die trouw zijn aan de Bijbel en Christus, van de aarde 

naar de hemel zijn weggenomen. Dit is dus een duidelijk aankno-

pingspunt mocht je dit zien gebeuren, dan weet je dat de verdruk-

king is begonnen. 

De progressieve media omschrijft christenen doorgaans als arro-

gante conservatieve lastpakken. Vanuit hun wereldbeeld is dat wel 

te begrijpen, maar God ziet dat heel anders. Voor Hem zijn zij de 

enigen die Hem liefhebben en proberen te leven naar Zijn geboden. 

Over het moment van het verdwijnen van de gelovigen staat in de 

Bijbel: 

51 Wij zullen niet allen ontslapen, maar veranderd worden, 52 in een 

ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klin-

ken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, 

en ook wij zullen veranderd worden. (1 Korinthe 15:51-52) 

Het leven houdt niet op na de dood. Op het moment dat deze ge-

noemde bazuin zal klinken, zullen de graven van hen die trouw wa-

ren aan God en reeds gestorven zijn, zich openen. Waar de zielen 

van deze mensen tot die tijd verbleven, zullen we hier niet bespre-

ken.  

De overledenen die hier beschreven worden, zullen bij het klin-

ken van de bazuin Jezus tegemoet gaan in de lucht. Daarna zullen 

de nog levende christenen bij hen worden gevoegd en met hen mee 
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opstijgen naar zijn koninkrijk in de hemel. Hierover staat in de Bij-

bel: 

13 Maar ik wil niet, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ge-

storven zijn (…). Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de 6 1

stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de 

Daarna 7 1 , zullen eerst opstaan.zijnin Christus  diehemel. En de doden 

zullen de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen 

worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. 

)17-13(1Tessalonicenzen 4: En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.  

Al in de achtste eeuw voor Christus beschreef de profeet Jesaja over 

deze opname: 

1 De vromen  , wanter acht op slaat , terwijl niemandgeruktworden weg 

wordt de ) KM (van de mensen op aarde de boosheid vanwege

 zij die de rechte weg 2 ;in vrede ; hij gaatweggerukt rechtvaardige

, herwaarts , nadertMaar, gij 3 .rusthebben , bewandeld hebben

 .en overspeelster van echtbreker , nakroostvan een tovenares kinderen

 3)-(Jesaja 57:1  

Als de rechtvaardigen van de aarde zijn verdwenen, breekt het 

moment aan dat het oordeel begint over de kinderen van de ‘tove-

nares’. Voor wie niet zo bekend is met de taal van de Bijbel kan zo’n 

omschrijving als ‘tovenares’ of ‘nakroost van echtbreker en overspe-

ler’ vreemd overkomen. 

De echtbrekers en overspeelster die hier tovenares worden ge-

noemd, worden elders als kinderen van een hoer beschreven, zullen 

we zien. Dit zijn zij die God trouw zouden moeten zijn, maar dit 

weigeren. Dit betekent dat zij spiritueel actief zijn, op een voor God 

gruwelijke manier; zij hebben andere goden lief in plaats van de 

enige Schepper God. 
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Wat is die bazuin? 
De opname van de kerk zal dus plaatsvinden als de bazuin klinkt. 

Die bazuin lijkt op een bovennatuurlijk verschijnsel. Het is moeilijk 

te zeggen is of dit door de ‘achterblijvers’ op aarde te horen zal zijn 

of niet. Het zou kunnen dat dit wel zo is. Zo zijn er vanaf 2008 we-

reldwijd geluiden te horen in de lucht die sterk op het klinken van 

bazuinen lijkt. Dit verschijnsel lijkt steeds sterker te worden. i  

Deze beschreven opname ‘overkomt’ de gelovigen. Zij kunnen 

daar geen invloed op uitoefenen. God stuurt, zoals in sommige spi-

rituele kringen wordt gezegd, geen ruimteschepen waar mensen in 

moeten stappen om van de aarde te worden geëvacueerd. Als deze 

‘ruimteschepen’ wel komen, kun je er maar beter niet ingaan.  

2. Natuurrampen, oorlogen en ziekten 

Er zullen vrijwel gelijk met na de opname van de kerk, wereldwijd 

dramatische rampen plaatsvinden. Het visioen ‘de Openbaring’ 

welke Johannes in het jaar negentig kreeg, gaat voor een belangrijk 

deel over de grote verdrukking. Johannes beschrijft op een zeker 

moment wat hij ziet:  

7 En de eerste engel blies op de bazuin, en er kwam hagel en vuur, ver-

mengd met bloed, en dat werd op de aarde geworpen. En het derde  deel

 van de bomen verbrandde, en al het groene gras verbrandde.  

8 En de tweede engel blies op de bazuin, en er werd als een grote  iets

van  deelberg, die van vuur brandde, in de zee geworpen. En het derde 

van de schepselen in de zee, die  deelEn het derde  9 de zee werd bloed.

 van de schepen verging. deelleven hadden, stierf. En het derde  

10 En de derde engel op de bazuin blies, viel er een grote ster uit  toen

van de  deelde hemel, die brandde als een fakkel. Hij viel op het derde 

En de naam van de ster was Alsem.  11 rivieren en op de waterbronnen.

alsem. En veel mensen  van de wateren veranderde in deelEn het derde 

 stierven van dat water, omdat het bitter was geworden.  
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12 De vierde engel blies op de bazuin, en het derde van de zon  deel

van  deelvan de maan en het derde  deelwerd getroffen, en het derde 

daarvan verduisterd werd, en zodat de  deelde sterren, zodat het derde 

 niet licht werd, en de nacht evenmin. deeldag voor een derde 

12)-(Openbaring 8:7  

Er zal hagel en vuur en bloed van de hemel regenen, grote mete-

oorinslagen zullen de zee vervuilen. Drinkwater zal besmet raken 

en er komen alles verwoestende aardbevingen.  

 

Het vuur uit de hemel zou door een plasma- of zonnewind die 

door het magnetische veld van de aarde en de atmosfeer dringt, kun-

nen worden veroorzaakt. Dit is in minder sterke mate al eerder ge-

beurd. ii 

Tijdens deze en nog meer rampen zal de helft van de wereldbe-

volking omkomen en daarna zullen alle mensen vijf maanden wor-

den getergd door demonische pijnen.  

gegeven, niet om hen te doden, maar om hen te  machtEn hun werd  5

. Hun pijniging was als de pijniging door een langpijnigen, vijf maanden 

len de En in die dagen zul 6 schorpioen, wanneer hij een mens steekt.

mensen de dood zoeken maar die niet vinden. En zij zullen ernaar 

 verlangen te sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten.

6)-(Openbaring 9:1  

3. De wereldreligies smelten samen 

Volgens de Bijbel zullen aan het begin van de verdrukking alle 

grote religies van de wereld zich verenigen in een religieus instituut 

dat vergelijkbaar is met de Verenigde Naties.  

De Bijbel beschrijft dit voor wie de taal niet gewend is, nogal om-

slachtig. Waar het op neerkomt is dat God Zijn relatie tot de mens 

op een aantal manieren omschrijft. Soms doet Hij dat, omdat Hij hen 
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heeft voortgebracht, als een vader tot zijn kinderen. Op een ander 

moment omschrijft Hij hen die Hem liefhebben als Zijn bruid en 

hen die andere goden aanbidden als overspeligen of zelfs als mensen 

die hoereren met andere goden.  

zei tegen mij: Kom, ik zal u het  (…)En een van de zeven engelen  1

En op haar voorhoofd  5 .(…)laten zien, de grote hoer oordeel over 

het grote Babylon, de moeder stond een naam geschreven: Geheimenis, 

)5-Openbaring 17:1( .van de hoeren en van de gruwelen van de aarde  

Babylon was in de vroege oudheid de stad waaruit alle afgoderij 

op aarde is ontstaan. Dit interreligieuze instituut dat zal ontstaan is 

in de geest van Babylon de ‘stad’ waar deze afgoderij uit is ontstaan 

en ook naar zal terugkeren. De wereldreligies zullen daarom in ‘Ba-

bylon’ elk hun eigen en elkaars goden aanbidden alsof dit God be-

treft.  

Dit Babylon zal een soort ‘Verenigde Religies’ zijn. Deze ‘VR’ zal, 

net als de VN die politiek streeft naar één wereldregering, zich be-

zighouden met de gehele aarde. Deze VR zal zich minder bezighou-

den met geestelijke waarheden en theologie, maar meer met aardse 

zaken zoals vrede, gerechtigheid, armoede en het klimaat. Er zijn 

zelfs aanwijzingen dat er in dat orgaan aandacht zal zijn voor bood-

schappen van boze geesten die zich zullen voordoen als aliens van 

andere planeten. 

Zijn er aanwijzing dat de wereldreligies zich nu samenvoegen? 
De bond van ‘Verenigde Religies’ is al in ontwikkeling. Er wordt 

sinds de Rozenkruisers, Golden Dawn, Vrijmetselarij, Theosofie en 

de zich uit deze bewegingen ontwikkelde New Age en moderne Spi-

ritualiteit, hard aan gewerkt.  
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Een organisatie zoals het United Religions Initiative streeft in de 

praktijk actief naar een wereldreligie. Op hun website staat: 

In 1993, the United Nations invited Bishop Swing to host a large inter-

faith service for their 50th anniversary. He asked himself, “If the nations 

of the world are working together for peace through the UN, then 

where are the world’s religions?”iii 

Er wordt actief gewerkt aan die samenwerking tussen vele vor-

men van godsdienst.  

De paus en de Verenigde Religies 
De huidige paus (Franciscus) spant zich sterk in voor het samen-

voegen van de religies. iv Wat nooit eerder is gebeurd: een paus die 

om zijn geloof dat alle religies in de kern gelijk zijn, kracht bij te 

zetten, is gaan bidden in moskeeën. Hij plaatste ook tijdens Wereld-

gebedsdagen beelden van Boeddha op het altaar in de Sint-Pieter. 

Het is aannemelijk dat het Vaticaan het centrum van deze Ver-

enigde Religies zal zijn en dat de paus daarin een belangrijke rol zal 

spelen. Het is ook waarschijnlijk dat zelfs Mekka dan voor niet-mos-

lims zal zijn opengesteld en dat iedereen bij de Ka’aba zijn eigen go-

den zal mogen aanbidden. 

4. Israël zal een land zijn 

Wat een belangrijk kenmerk en voorwaarde is om de beschreven 

zaken te kunnen laten gebeuren, is dat de tempel er moet zijn tijdens 

de verdrukking. De tempel kan alleen maar staan in Jeruzalem de 

hoofdstad van Israël.  

Dat Israël als land bestaat, en Jeruzalem er de hoofdstad van is, is 

zo vanzelfsprekend voor mensen onder de zestig jaar dat zij er niet 

over na denken. Toch bestaat Israël nog maar zeer kort.  
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Na het verslaan van de Romeinen van de Joodse opstand onder 

aanvoering van Bar Kochba (132-136 n.Chr.) zijn de meeste Joden in 

het land vermoord en uit hun land verdreven. Sinds die tijd hebben 

de Joden achttienhonderd jaar zonder thuisland over de aarde rond-

gezworven. Pas op 14 mei 1948 werd Israël weer een staat. Het 

duurde daarna nog tot 1967, nadat Israël werd aangevallen door Jor-

danië, dat de Joden Jeruzalem op hen terugveroverden. Jeruzalem is 

dus nog maar iets meer dan 50 jaar de hoofdstad van Israël.  

Ook al ligt 1948 nog maar iets meer dan 70 jaar achter ons, toch 

lijkt dit alweer zo lang dat het voor de meeste mensen die nu leven, 

normaal lijkt dat Israël bestaat. Er zijn er nog maar weinigen die dit 

zien als de vervulling van Bijbelse profetieën. Toch is het geen klein 

wonder dat dit land in dat jaar weer ontstond. Daarbij is het naar de 

mens gesproken onmogelijk dat ze alle oorlogen die de Arabieren 

met grote militaire overmacht tegen hen begonnen, hebben gewon-

nen. Deze overwinningen hebben ze niet behaald, zoals nu wel 

wordt gezegd, door hulp van Amerika, deze hulp was in die tijd mi-

nimaal.  

Over het herstel van Israël uit de diaspora staat in de Bijbel: 

3 Dan zal de HEERE, uw God, een omkeer brengen in uw gevangen-

schap en Zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de 

volken waarheen de HEERE, uw God, u verspreid had. 4 Al bevonden 

uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de HEERE, 

uw God, u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. 5 En de 

HEERE, uw God, zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit 

hadden, en u zult het weer in bezit nemen; en Hij zal u goeddoen en u 

talrijker maken dan uw vaderen. (Deuteronomium 30:3-5) 

Jesaja profeteerde hierover: 
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11 En het zal op die dag gebeuren dat de Heere opnieuw, voor de tweede 

keer, (…) Zijn volk zal verwerven, (…) en Hij zal de verdrevenen van 

Israël verzamelen (…) van de vier hoeken van de aarde. -(Jesaja 11:11 

12) 

Het herstel van Israël als land, na zoveel eeuwen waarin zij onbe-

schermd overgeleverd waren aan het telkens opduikende antisemi-

tisme, kan worden gezien als niets minder dan een ingreep van God 

zelf. 

Het herstel van Israël is significant voor ons onderwerp omdat dit 

volgens de Bijbel zou plaatsvinden in het einde van de tijd. 

dat de berg van het ieden geschlaatste der dagen Het zal echter in het  1

en dat huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, 

hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat de volken ernaartoe 

2)-1(Micha 4: zullen stromen.  

De aanduiding ‘berg’ heeft hier te maken met de berg Sion wat een 

andere naam is voor Jeruzalem. Een berg is ook een symbool van 

een koninkrijk.  

5. De tempel in Jeruzalem is herbouwd 

Hierboven werd gesproken over gebeurtenissen die plaatsvinden in 

de tempel, dan moet de tempel wel bestaan. Hierover staat in de 

Bijbel verder: 

3Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden, want Hij (Jezus –KM) komt 

niet, tenzij tevoren de afval komt en de mens van zonde, de zoon van 

het verderf geopenbaard wordt.  4Hij is de tegenstander die zich verheft 

boven al wat God of godsverering heet, zodat hij zich zet in de tempel 
van God als een god, en voorgeeft, dat hij God is. (1 Thessalonicenzen 4: 2-4) 

Als de ‘mens van zonde’ de genoemde gruwelijke dictator, zich in 

de tempel zal laten aanbidden, dan moet die tempel er wel zijn. Op 
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dit moment is Jeruzalem wel de hoofdstad van Israël, maar de tem-

pel bestaat nog niet. De tempel moet dus nog gebouwd worden. Zijn 

er aanwijzingen dat dit zal gebeuren?  

Zijn er aanwijzingen dat de tempel zal worden herbouwd? 
Er zijn sinds de herovering van Jeruzalem op Jordanië inderdaad 

initiatieven om de tempel te herbouwen. Velen dachten dat die her-

bouw hierna direct zou beginnen. Dit gebeurde niet omdat Israël 

het bestuur van de tempelberg uit handen gaf. Toch gingen de voor-

bereidingen voor de herbouw door. Alles wat nodig is om de tempel 

te herbouwen is door het tempelinstituut in Jeruzalem voorbereid. 

Het grote probleem waarom hier nog niet mee is begonnen, is de 

plaats waar de tempel zou moeten komen. Op de veronderstelde 

plaats voor de tempel staan nu de Dome of the Rock en de Al-

Aqsamoskee. Deze islamitische heiligdommen maken de bouw van 

de tempel vrijwel onmogelijk. Dit kan, als het jodendom, christen-

dom en islam in de beschreven fusie van religies samengaan, echter 

veranderen. Er is op het plateau, naast de bestaande gebouwen, vol-

doende plaats voor de tempel. 

Uit Daniël 8:12-14 blijkt dat de tempel niet voor, maar tijdens de 

verdrukking in gebruik genomen zal worden. De offerdienst zal 

weer worden begonnen als de verdrukking ongeveer één jaar heeft 

geduurd.  

6. Er komt een wereldregering 

Uit de profetie blijkt verder dat er tijdens de laatste jaren op aarde 

een wereldregering zal zijn.  

1 En ik zag een beest (iemand) komen, (…) 3 En ik zag een van zijn 

koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. 

En de hele aarde ging hem met verwondering achterna.  
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4 En zij aanbaden de duivel, omdat hij hem macht gegeven had. En zij 

aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan hem gelijk en wie kan er oor-
log tegen hem voeren? (Openbaring 13) 

Er is geen land dat oorlog kan voeren tegen deze superstaat met 

zijn leider. 

Nu zou het kunnen dat deze dictator (beest) alle landen van de 

wereld aan zich zal onderwerpen. Dat zou kunnen, maar dat vraagt 

veel tijd. Het is waarschijnlijk dat de basis voor zijn wereldregering 

er bij zijn komst al is. 

Zijn er initiatieven om te komen tot een One-World Government  
Er zijn wereldwijd inderdaad al vanaf de vorige eeuw, sterke glo-

balistische ontwikkelingen aan de gang. Tot voor kort (en door som-

migen wordt dat nog steeds zo gezien) werden berichten over het 

streven naar een nieuwe Wereldorde en One-World Government 

beschouwd als samenzweringstheorieën. Dit wordt door nog maar 

weinigen zo omschreven.  

Sinds de Tweede Wereldoorlog en zelfs al daarvoor via de Volke-

renbond, wordt er hard gewerkt aan deze nieuwe wereldorde voor 

al de naties van de aarde. Binnen deze wereldorde zullen de volken 

steeds meer van hun soevereiniteit overdragen aan de Verenigde 

Naties. Dit doen landen omdat ze denken dat dit de enige manier is 

om de wereld te redden van: oorlogen; door het Westen veroor-

zaakte wereldwijde sociale ongelijkheid tussen de volken; door de 

mens veroorzaakte klimaatverandering; afnemende biodiversiteit 

en overbevolking.  

 

Sinds de Club van Rome in 1971 voorspelde dat de aarde, als er 

niet direct werd ingegrepen, door toedoen van de mens, binnen één 

generatie zou vergaan, heeft de VN, na de val van het Oostblok, via 
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Agenda 21, -2030 en -2050 het op zich genomen de wereld van deze 

ondergang te redden. Machtige financiële en economische organi-

saties, zoals het Wereld Economische Forum, de Bilderberg groep 

en de Europese gemeenschap, spreken overtuigend om mensen te 

laten denken dat de wereld snel gered moet worden omdat deze an-

ders (nog steeds binnen één generatie) zal vergaan. Dit reddingsplan 

garandeert hun eigen bestaansrecht en dat van de VN.  

De Coronacrisis van 2020 heeft al aangetoond hoe ver deze orga-

nisaties in hun streven naar One-Word Government zijn. 

7. Europa wordt de leider van de wereld  

De macht zal wereldwijd wel centraal worden, maar de VN is in 

haar huidige vorm een log en niet slagvaardige organisatie. Om die 

reden moest Amerika in het verleden, als er bij conflicten wat moest 

gebeuren, wel ingrijpen. Binnen de VN zal Europa die dominante 

speler worden volgens de Bijbel. De Bijbel spreekt niet over Europa, 

maar over Rome. De aanwijzing dat de gruwelijke wereldleider uit 

Rome (Europa) komt is te vinden in Daniël 9.  

Het West-Romeinse rijk is in 476 n.Chr. verdwenen. Op 25 maart 

1957 is de EEG (Europese Economische Gemeenschap) opgericht in Rome 

(Het verdrag van Rome). Hieruit is de huidige Europese Unie ontstaan, 

waarin ook Italië (Rome) een plaats heeft.  

Europa ontwikkelt zich al jarenlang in de richting van een super-

staat die vergelijkbaar is met wat het Romeinse keizerrijk vroeger 

was. Er is nu al één bestuur, één munt, één markt, één taal die vrij-

wel iedereen beheerst en er zijn open (binnen)grenzen en een leger 

in de maak. Het wachten is op een sterke leider en de juiste omstan-

digheden.  

Het is nog niet zover dat de huidige Europese Unie zich heeft ont-

wikkeld tot dit Roomse keizerrijk, maar de stap is historisch gezien, 
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nog nooit zo klein geweest, sinds de ondergang van het West-Ro-

meinse Rijk in 476 n.Chr.  

Waar is Amerika? 
In de Bijbel wordt Amerika niet genoemd. Hoe het nieuwe Rome 

het wereldleiderschap van Amerika zal overnemen, of dat Amerika 

een onderdeel zal worden van de Europese macht, is nog niet te zeg-

gen. Het is mogelijk dat Amerika zal bezwijken onder de druk van 

de neo marxisten die in hun poging om Donald Trump af te zetten, 

zelfs lijken aan te sturen op een burgeroorlog.  

Een andere optie is dat Rusland en of China Amerika zullen aan-

vallen. Het zou ook kunnen dat Amerika als de rente omhooggaat, 

niet langer kan voldoen aan haar enorme financiële verplichtingen, 

die dagelijks groter worden. Dit kan leiden tot hyperinflatie wat de 

economie en het land zal ruïneren. Verder zou Amerika door één of 

meer enorme natuurrampen kunnen worden getroffen die het land 

in een chaos zullen doen veranderen.  

 

Hoe het huidige Europa zich zal ontwikkelen tot het ‘oude’ Rome 

is nog niet duidelijk. De Europese Unie is erg verdeeld, heeft in de 

euro een problematische munteenheid en daarbij schulden van na-

tionale staten die nauwelijks te beheren zijn. Het is niet ondenkbaar 

dat de noordelijke staten de schulden van de zuidelijke staten niet 

meer zullen willen betalen, of dat de landen van Oost-Europa de 

bemoeizucht van Brussel niet meer zullen accepteren. De Unie kan 

uit elkaar vallen en doorstarten in een afgeslankte vorm die doel-

treffender zal zijn en de macht op de wereld naar zich toe kan trek-

ken. De Bijbel wijst erop dat de gruwelijke leider, al dan niet binnen 

de VN, zal opereren vanuit een statenverbond met (slechts) tien lan-

den: 
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1 En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien 

horens. )1Openbaring 13:(  

De beestachtige leider wordt beschreven met tien horens. Wat die 

horens betekenen is niet zo ingewikkeld. Zo staat elders: 

En de tien horens die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het 2 1

met het beest  samenkoningschap nog niet hebben ontvangen, maar die 

Dezen zijn eensgezind 3 1 één uur koninklijke macht zullen ontvangen.

 rdragen.en zij zullen hun kracht en macht aan het beest ove

13-Openbaring 17:12  

De Bijbel beschrijft niet welke tien landen het herstelde Rome 

zullen vormen, voordat de verdrukking begint, maar wel dat Rome 

een verbond met tien landen zal hebben, wat diens machtsbasis zal 

zijn.  

8. De leider van de Europese superstaat  

De leider die uit dit verbond zal voortkomen, wordt in de Bijbel 

op verschillende zeer negatieve manieren, beschreven. Zo zagen we 

hem als de ‘gruwel van de verwoesting’ (Mattheüs 24) en hierboven als 

‘het beest’ (Openbaring 13) maar hij is ook brekend als de ‘Antichrist’ 

(1 Johannes 2:18). Deze leider zal voor de verdrukking bekend zijn, 

maar zijn macht en positie pas ontvangen na de opname van de ge-

meente.  

Antichrist betekent zoveel als tegen-christus. Hij zal zichzelf als 

tegenpool van Christus (God) manifesteren. Dat komt ook tot uit-

drukking als hij zich alsof hij God is, in de herstelde Joodse tempel 

laat aanbidden. 

9. Kopen en verkopen met een code 

Deze machtige persoon maakt dat iedereen verplicht een merkte-

ken zal moeten accepteren.  
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16 En het (beest-gruwel-antichrist) maakt dat aan allen, kleinen en gro-

ten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken werd gegeven op 

hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 en zonder dat merkteken kan 
niemand kopen of verkopen. (Openbaring 13) 

Is dit kopen en verkopen met een code iets wat gaat gebeuren? 
In feite is dit systeem al bijna voltooid. Veel mensen gebruiken al 

zelden of nooit meer contant geld voor hun betalingen, maar het 

systeem kan nog verder worden uitgewerkt. Mensen hebben nu nog 

geen verplicht merkteken op hun rechterhand of voorhoofd. 

Corona en dit merkteken 
Leidt de coronacrisis van 2020 tot dit merkteken?  

Er is iets vreemds met de coronacrisis. De maatregelen als gevolg 

van dit virus waren bedoeld voor een korte tijd. Toch werd de angst, 

en de maatregelen, toen bleek dat het virus helemaal niet zo dode-

lijk was als gedacht, onder het volk, zo lang mogelijk gerekt. Zelfs 

toen er tijdens en na de zomer praktisch geen zieken meer waren 

puilden de kranten en de mainstream media uit van berichten over 

gevaren die niemand intussen meer zag. De statistieken werden met 

een testmethode (PCR) die als diagnosemethode niet geschikt was, 

hooggehouden. De crisis lijkt in stand gehouden te worden tot er 

een vaccin zal zijn gevonden. Het lijkt de politiek en media niet te 

interesseren dat dit alles enorme economische schade veroorzaakt. 

De hoop op een vaccin is ook niet realistisch omdat dit, zoals bij 

HIV, misschien wel nooit wordt gevonden. Toch is gesteld dat de  

de maatregelen pas helemaal kunnen worden afgeschaft als iedereen 

is gevaccineerd met een middel dat in een paar maanden in elkaar 

is geknutseld. 

‘We zijn pas veilig als er een vaccin komt’, zo wordt de wereld 

dagelijks via de media verteld. En om te weten of iemand wel of niet 
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is gevaccineerd en dus veilig is, moet dit vaccineren per persoon 

worden bijgehouden. Om dit te kunnen, moet dit op een corona-

app op de telefoon of in een covid-paspoort worden bijgehouden.  

RFID 
Een telefoon of covid-paspoort heeft zijn beperkingen. Je kunt ze 

vergeten mee te nemen of vergeten aan te zetten. Een veel betere 

oplossing om dit te kunnen registreren is de Radio-frequency iden-

tification (identificatie met radiogolven, RFID). Dit is een chip die 

zo klein is als een rijstkorrel en in de hand of voorhoofd kan worden 

ingebracht. Het staat altijd aan. Dit is uitermate geschikt als covid-

paspoort en als alternatief voor contant geld.  

Dat de rechterhand en voorhoofd de meest geschikte plaats is voor 

de chip, las het ontwikkelteam niet in de Bijbel, maar ontdekte men 

gaandeweg. 

ID2020 
Een andere optie is ID2020. Bill Gates is niet alleen de grootste 

sponsor van het WHO en vele medische organisaties. Hij is ook be-

trokken in het ID2020 project. ID2020 is een elektronische identi-

ficatie die op het lichaam wordt gedragen (hand of voorhoofd). De 

technologie is geschikt voor biometrische gegevens en blockchain. 

Het is dus ook een perfect covid-paspoort en via blockchain, ook als 

alternatief voor geld en bankpasjes. (koop -en verkoopmiddel). 

10. Alle Joden keren terug naar Israël 

Volgens de Bijbel zal niet alleen Israël als land bestaan in de eind-

tijd. We stonden er al even bij stil dat de Bijbel beschrijft dat alle 

Joden in die jaren terug naar het land keren. Al eerder werd onder-

staande tekst aangehaald: 
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3 Dan zal de HEERE, uw God, een omkeer brengen in uw gevangen-

schap en Zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de 

volken waarheen de HEERE, uw God, u verspreid had. 4 Al bevonden 

uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de HEERE, 

uw God, u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. 5 En de 

HEERE, uw God, zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit 

hadden, en u zult het weer in bezit nemen. (Deuteronomium 30:3-5) 

Iedereen gaat terug. Al bevonden ze zich aan het einde van de 

hemel. Wat motiveert miljoenen Joden die nu buiten Israël leven 

om terug te keren naar hun land van oorsprong? 

Het antisemitisme neemt sterk toe 
Er is in het verleden maar één manier gebleken die de Joden op 

reis kan krijgen en dat is als ze vervolgd worden. Het is daarom de 

verwachting dat het antisemitisme wereldwijd zeer zal toenemen. 

De beschreven rampspoed en het plotseling verdwijnen van mil-

joenen evangelische en andere bijbelgetrouwe christenen van de 

aarde, die doorgaans pro-Israël zijn, heeft als gevolg dat het antise-

mitisme sterk zal toenemen.  

Na de opname van de kerk, zullen er in Amerika geen christenen 

meer wonen en het land zal even antisemitisch worden als het Eu-

ropese continent en het Midden-Oosten.  

De door de duivel opgestookte ‘ouderwetse’ haat ten opzichte van 

het Joodse volk zal zo groot zijn, dat Joden buiten het land Israël 

voor hun leven zullen vrezen.  

Neemt het antisemitisme toe? 
De verwachting was dat na de Holocaust de wereld haar les wel 

zou hebben geleerd. Dit blijkt echter niet zo te zijn. Het antisemi-

tisme wordt nu vooral aangejaagd door de miltante islam welke al 

sinds de dagen van Mohammed de norm is. De linkse intellectuelen 
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dwepen met de in hun ogen, onderdrukte Palestijnen en vinden 

daarin hun morele goedkeuring voor hun anti-Israël sympathieën.  

De stroom Joden uit Europa zal niet indrukwekkend zijn, omdat 

er intussen al niet veel meer wonen. Het antisemitisme in Amerika 

en Rusland zal echter miljoenen mensen op de been brengen. 

De meeste landen op aarde zullen in die tijd niet meer democra-

tisch worden bestuurd. Joden die vluchten in een chaotische ver-

woeste vijandige wereld kunnen hun land niet zomaar verlaten. 

Daarom zegt de profeet Micha: 

Ik zal u, Jakob, zeker verzamelen, geheel en al. Ik zal het overblijfsel 2 1

Het zal er gonzen van de mensen.(…) van Israël zeker bijeenbrengen.  

. Zij zullen doorbreken, door de Doorbreker trekt vóór hen opDe 3 1

poort trekken en daardoor naar buiten gaan. Hun Koning gaat vóór hen 

(Micha 2:12,13) aan de spits. gaatuit, de HEERE  

God stuurt een ‘Doorbreker’ voor hen uit om hen te helpen. Wie 

of wat is deze Doorbreker?  Die Doorbreker is het beste te vergelij-

ken met een geestelijke ijsbreker die de weg bereid voor de mensen 

die worden verzameld. 

De vluchtende Joden krijgen hulp  
Als hierboven staat dat de Doorbreker, hun Koning, hun HEERE 

aan de spits gaat van hen die bijeengebracht worden, dan is dat gees-

telijk gesproken. God gaat niet letterlijk, in Zijn Goddelijke hoeda-

nigheid zichtbaar voor de mensenmassa uit. De mensenmassa is ook 

niet één groep mensen. Ze zijn niet, zoals in de tijd van Mozes op 

één plaats in Egypte maar komen uit vele landen en hebben dus vele 

leiders nodig.  

In de tijd waarin dit alles zal gebeuren, is de aarde als gevolg van 

de enorme natuurrampen, deels een chaos met veel lokale milities 
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en ze wordt deels bestuurd door een centrale wereld–regering. Veel 

van de infrastructuur zal wereldwijd verwoest zijn, en de tegenwer-

king zal groot zijn. De ‘Doorbreker’ die in deze situatie de migre-

rende Joden helpt zal dit doen met dezelfde bovennatuurlijke macht 

als Mozes eens had toen hij Israël uit Egypte bracht naar het land 

Israël.  

De Doorbreker wordt op verschillende plaatsen anders omschre-

ven. Zo wordt deze in het Bijbelboek Openbaring de ‘twee getuigen’ 

genoemd. 

geven, en zij zullen, in  machtEn Ik zal Mijn twee getuigen  3

 profeteren. langrouwkleding gekleed, twaalfhonderdzestig dagen 

En als iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun  5 (…)

verslindt hun vijanden. En als iemand hun schade wil  datmond en 

Zij hebben  6 elfde manier gedood worden.toebrengen, moet hij op dez

er geen regen zal vallen in de dagen  macht de hemel te sluiten, zodat

dat zij profeteren. En zij hebben macht over de wateren om die in bloed 

at te veranderen, en de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak zij d

6)-(Openbaring 11:2 willen.  

Deze Doorbreker/ twee getuigen zal/ zullen tijdens de verdruk-

king, op een vergelijkbare manier als Mozes dat kon, met bovenna-

tuurlijke tekens hun werk doen. Ze zullen, als het nodig is, de regen 

tegen kunnen houden als regeringen hen dwarsbomen, zodat oog-

sten verdorren op de akkers. Dit zal voor die landen een zeer groot 

probleem zijn, omdat er dan al een gebrek aan schoon drinkwater 

en voedsel is.  

Deze bovennatuurlijke machten en middelen maken het mogelijk 

om de vluchtende Joden naar Israël te brengen. De profeet Jesaja 

schreef hier eerder al over: 
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zenden naar  bodenontkomen zijn,  het gerichtIk zal uit hen die aan 19 

En zij zullen al uw broeders uit alle heidenvolken 0 2de heidenvolken, 

graanoffer aan de HEERE, op paarden en op wagens, met  alsengen br

kamelen, naar Mijn heilige berg  snellehuifkarren, op muildieren en op 

, zegt de HEERE, zoals de Israëlieten het graanoffer Jeruzalem naartoe, 

-19 :Jesaja 66( brengen. in rein vaatwerk naar het huis van de HEERE

 20)  

De Joden worden als offer naar God in Jeruzalem gebracht op 

paarden en wagens, met huifkarren en op muildieren en op snelle 

kamelen. Of om het in moderne middelen uit te drukken: met 

vrachtwagens en bussen, met treinen en vliegtuigen trekken ze naar 

Israël. 

Net zomin als dat de Doorbreker letterlijk Gods zichtbare gestalte 

is, zij zijn ook geen duo (slechts) van twee personen. De hele opera-

tie is veel te groot voor twee mensen. De Doorbreker gaat voor het 

volk uit met de kracht van God Zelf en in de geest van Mozes en 

Aäron. Het letterlijke aantal personen waaruit de groep bestaat zal 

waarschijnlijk duizenden zijn. 

Voordat de plagen de aarde zullen schaden worden er duizenden 

uit Israël verzegeld voor hun taak op aarde. 

In Openbaringen staat hierover geschreven: 

2 En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het 

zegel van de levende God. En hij riep met luide stem (…) 3 Breng geen 

schade toe aan de aarde (…) totdat wij de dienaren van onze God aan 

hun voorhoofd verzegeld hebben. En ik hoorde het aantal van hen  4 

die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren er verzegeld 

4)-(Openbaring 7:2 uit alle stammen van de Israëlieten.  

De Doorbreker alias twee getuigen of honderdvierenveertig dui-

zend ‘prediken’ gedurende 1260 dagen. Die prediking zal zeer 
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waarschijnlijk meer te ‘horen’ zijn in hun daden, dan dat ze dit op 

de traditionele manier op straat zullen doen. Als hun operatie afge-

rond is zijn alle Joden van over de hele wereld terug in Israël.  

11. Europa trekt ten strijde tegen Israël 

De leider van de Europese statenbond trekt, als alle Joden terug-

gekeerd zijn, met zijn legers ten strijde tegen Israël. Hij zal Israël en 

de duizenden die de ballingen thuis hebben gebracht, overwinnen.  

7 En wanneer zij hun werk volbracht hebben, zal het beest dat uit de 

afgrond opkomt, oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en 

hen doden. op de straat van de  zullen liggenEn hun dode lichamen  8 

grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar 

 8)-11:7 (Openbaring ook onze Heere werd gekruisigd.  

Deze grote stad is Jeruzalem, waar onze Heere (Christus) werd ge-

kruisigd was zondig als Sodom en een geestelijk slavenhuis als 

Egypte.  

De climax  
Om voor eens en voor altijd een einde te maken aan het ‘Joden-

probleem’ vernedert het beest, de Joden door het heiligdom van de 

tempel binnen te gaan om zich daar als god te laten aanbidden (van-

daar zijn aanduiding ‘gruwel’ wat afgod betekent.). Dit is het mo-

ment dat we eerder bespraken waarvan Jezus zei.  

15 Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken 

is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats -laat hij die 

het leest, daarop letten! - 16 laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar 

de bergen. 17 Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets 

uit zijn huis te halen, 18 en wie op de akker is, moet niet terugkeren 

naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen. (Mattheüs 24:15-18) 
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Op dit moment waarop de Doorbreker, de geestelijke leiders, dood 

op straat liggen, gaat de gruwelijke leider de tempel binnen.  

Dit moment en wat daarna zal gebeuren zal iedereen op aarde 

zien, zo beschrijft de Openbaring. (Hoe veel concreter wil je het 

hebben?) Johannes schrijft in een tijd dat belangrijk nieuws nog via 

snelbodes op een paard werd verspreid, dat iedereen op aarde live 

(via toen onbekende massamedia) ziet wat er in Jeruzalem gebeurt: 

9 En uit de volken, stammen, talen en naties zullen hun  de mensen

, en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen drieënhalve dag zien
(Openbaring 11:9) worden.dode lichamen in het graf gelegd  

Dan neemt de ontwikkeling een, voor de gruwelijk ‘keizer’ zeer 

ongelukkige wending. Na drieënhalve dag zullen, voor de vele ca-

mera’s van de internationale pers, de Joodse leiders die de ballingen 

thuis hebben gebracht, uit de dood opstaan. 

En na die drieënhalve dag kwam er een levensgeest uit God in hen 1 1

en zij gingen op hun voeten staan. En grote vrees overviel hen die hen 

 13)-Openbaring 11:11( zagen.  

Of dat nog niet genoeg is, klinkt er daarna een luide stem uit de 

hemel die iedereen hoort die zegt: 

12 En zij hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: Kom 

hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel, in de wolk, en hun 

vijanden keken hen na. (Openbaring 11:12) 

De Doorbreker/getuigen/honderdvierenveertig duizend stijgen 

dan op naar de hemel, net als Jezus dat eens deed. Daarna volgt er 

een sterke aardbeving in Israël waarbij een tiende deel van Jeruza-

lem instort en er zevenduizend mensen omkomen.  
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13 En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats, en het 

tiende van de stad stortte in. En bij die aardbeving werden  deel

(Openbaring 11:13)zevenduizend met name bekende personen gedood.  

De Joden in Israël zien dit alles. Zij hebben eerder het optreden 

van deze leiders die de Joden thuis hebben gebracht over de wereld 

gezien en zij zien nu hun dood, opstanding en hemelvaart. Zij zijn 

hiervan, en van de gebeurtenissen die volgen, zeer onder de indruk. 

En de overigen werden zeer bevreesd, en gaven eer aan de God van de 

hemel (Openbaring 11:13) 

Dit is het moment waarop Israël zich tot God zal bekeren. Hier-

over zegt de Bijbel elders: 

 niet u , wil ikzijnal z eigenwijs , opdat gij niet, broedersWant5 2

over  is verharding een gedeeltelijke ;geheimenis van dit onkundig laten

(Gruwel van de  der heidenen de volheid , totdatgekomen Israël

 Israël heel zal  dan en6 2 ,(in de tempel) binnengaatverwoesting) 

 Sion zal uit Verlosser: De geschreven staat , gelijkbehouden worden

-(Romeinen 11:25 .afwenden Jakob van Hij zal goddeloosheden ,komen

6)2  

12. De Europese ‘keizer’ ontpopt zich als een massa-
moordenaar 

De Europese leider heeft dan een groot probleem. Hij heeft zich-

zelf net in de tempel tot god verklaard, maar de opstanding uit de 

dood van de leiders en de spectaculaire terugkeer van alle Joden naar 

Israël, bewijzen dat hij dat niet is. De God van Israël heeft hem door 

dit alles voor schut gezet.  

Daar komt voor hem een ander probleem bij: dit alles is niet in 

een uithoek gebeurd. Iedereen heeft dit (via de media) gezien. Wereld-

wijd zullen mensen de juiste conclusie trekken na dit gebeuren en 
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zich van de Europese leider afkeren. De antichrist toont dan zijn 

ware aard. Hij heeft Israël militair onderworpen; alle Joden van over 

de hele wereld zijn dan binnen handbereik en hij zal, net als Hitler, 

het ‘Jodenprobleem’ voor eens en voor altijd proberen op te lossen. 

Hij wil niet alleen Israël geestelijk verwoesten. Hij wil het volk ook 

fysiek uitroeien (vandaar gruwel der verwoesting) Dat is ook de reden 

waarom Jezus zei: 

20En indien de Here die dagen niet had ingekort, zou geen vlees behou-

den worden, doch ter wille van de uitverkorenen, die Hij heeft uitver-

koren, heeft Hij die dagen ingekort. (Markus 13:20)   

Dit moment is wat de Bijbel elders de ‘benauwdheid van Jakob’ 

noemt: 

3Want zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik in het 

lot van mijn volk Israël en Juda een keer breng, zegt de HERE, en hen 
terugbreng in het land dat Ik aan hun vaderen gegeven heb, zodat zij 

het zullen bezitten. 4Dit nu zijn de woorden die de HERE over Israël en 

Juda gesproken heeft. 5Want zo zegt de HERE: Angstgeschrei horen wij, 

schrik en geen heil. (…) 7Wee, want groot is die dag, zonder weerga; 
een tijd van benauwdheid is het voor Jakob; maar daaruit zal hij gered 
worden.  8Op die dag zal het gebeuren, luidt het woord van de HERE 

der heerscharen, dat Ik het juk van hun hals zal verbreken en hun ban-

den zal verscheuren; vreemden zullen hen niet meer knechten, 9maar 

zij zullen de HERE, hun God, dienen en David, hun koning, die Ik hun 

verwekken zal. (Jeremia 30:3-9 / NBG) 

Het zal niet zo zijn dat alleen de Joden zullen leiden onder de ti-

rannie van de gruwel der verwoesting (antichrist). Alle mensen zul-

len wereldwijd vervolgd gaan worden omdat ze de antichrist de rug 

toe keren. 
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4 En de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis  ik zag

van Jezus en om het Woord van God, die het beest en zijn beeld niet 

op hun  ddenhet merkteken niet ontvangen hahadden aangebeden, die 

(Openbaring 20:4) .voorhoofd en op hun hand  

Dit zal een enorme massa mensen zijn: 

9 Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit 

alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het 

Lam, (…). En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: 3 1 

zijn zij en waar zijn zij Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie 

En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En  41 vandaan gekomen?

; Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komenhij zei tegen mij: 

en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit 

14)-7:9(Openbaring  Lam. gemaakt in het bloed van het  

Al deze mensen zijn gedood omdat ze het teken van het beest niet 

accepteerden. Tijdens de tweede helft van de verdrukking zal de 

aarde een waar slagveld worden van Joden en mensen die, ten koste 

van hun leven, zich de wet niet meer laten voorschrijven door de 

beestachtige gruwelijke verwoester. 

De tempeldienst wordt gestopt 
De nog maar 2 jaar eerder begonnen tempeldienst zal worden ge-

stopt of worden opengesteld voor iedereen. Dit zal 42 maanden zo 

blijven. 

13. De Verenigde Religies wordt vernietigd 

Aan het einde van deze 42 maanden zal de Europese leider de 

Verenigde Religies vernietigen. Hoe dat zal gebeuren, vertelt de Bij-

bel niet, maar wel dat het snel voltooid zal zijn.  
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8 Daarom zullen op één dag haar plagen komen: dood, rouw en honger, 

en met vuur zal zij verbrand worden, want sterk is de Heere God, Die 

haar oordeelt. (Openbaring 18:8)  

14. Israël weet zich te bevrijden en wordt opnieuw bele-
gerd 

Na de 42 maanden waarin de leider van Europa zal huishouden in 

Israël, zal het volk haar onafhankelijkheid terug weten te krijgen. 

Hoe dat gebeurt is niet duidelijk, het blijkt dat dit zo is, omdat de 

gruwelijke leider aan het einde van de verdrukking de legers van de 

wereld mobiliseert voor een strijd tegen Israël. 

Armageddon  
De Europese gruwelijke leider zet bovennatuurlijke overtuigings-

kracht in om de legers van wereld te mobiliseren tegen Israël.  

13 En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest (gruwel 

van de verwoesting) en uit de mond van de valse profeet (de geestelijk 

leider van de VR)  drie onreine geesten  Dit4 1 , als kikvorsen.komen

koningen van (…)  enn zijn geesten van de demonen, die tekenen doe

verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de (…) de aarde 

En hij verzamelde hen op de plaats die in het 6 1(…)  almachtige God.

16)-(Openbaring 16:12 wordt genoemd. ArmageddonHebreeuws  

Dit is de beroemde slag bij Armageddon dat in het algemeen wel 

in verband wordt gebracht met de eindtijd. Dit verzamelen van de 

legers van de wereld zal dan ook snel kunnen omdat er vrijwel altijd 

wel legers van de grootmachten en omringende volken zijn verza-

meld in de nabijheid van Israël.  
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De legers van de wereld worden vernietigd 
Tot een echte aanval zal het niet komen. Als dit moment is aan-

gebroken komt Jezus terug met in zijn gevolg Zijn engelenlegers en 

zij vernietigen de wereldse legers. 

geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop  En ik zag de hemel1 1

zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert 

 gerechtigheid.oorlog in  

bijeen En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers 9 1

Hem Die op het paard zat, en  om oorlog te voeren tegen verzameld

tegen Zijn leger. 

En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn 0 2

tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid 

zijn had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die 

beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel 

van vuur, die van zwavel brandt. 

n de overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op het 21 E

dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels  namelijk het zwaardpaard zat, 

11:21)verzadigd met hun vlees. (Openbaring 19:werden  

Het moment waarop dit gebeurt valt dus, zoals eerder geschreven, 

vrijwel zeker gelijk met het Joodse Loofhuttenfeest. Dit feest begon 

met het blazen van de ramshoorn (Rosj Hasjana). Die hoorn (bazuin) zal 

nu klinken vanuit de hemel als Christus komt.  

Tijdens de Grote Verzoendag (Jom Kippoer) 10 dagen later, zijn de 

grote Europese leider en bondgenoten van de Verenigde Religies en 

hun aanhangers, veroordeeld. Dit is dan geen voortslepend proces, 

zoals we dat nu kennen rondom oorlogsmisdadigers. God weet de 

stand van zaken en het oordeel al voor Jezus’ komst. De aarde is na 

10 dagen weer verzoend en ‘opgeruimd’ door het engelenleger dat 

in het kielzog van Jezus meekwam. 4 dagen later, tijdens het 
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Loofhuttenfeest (Soekot), wordt de verlossing van de aarde uitbundig 

gevierd wanneer de aarde het Vrederijk binnengaat.  

De regering van de aarde zal tijdens het Vrederijk in Jeruzalem 

zetelen. De herinnering aan deze gebeurtissen worden vanaf dan elk 

jaar met het Loofhuttenfeest gevierd.  

Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken 6 1

die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om 

legermachten, zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de 

Het zal geschieden dat er geen 7 1 en om het Loofhuttenfeest te vieren.

regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal 

opgaan naar Jeruzalem om zich voor de Koning, de HEERE van de 

legermachten, neer te buigen. 

(Zacharia 14:15-17) 

Volken die tijdens dit feest geen delegatie sturen naar Jeruzalem, 

geven daarmee het signaal af dat ze zich niet willen conformeren 

aan Gods regering. Het gevolg is dat er dan geen regen zal vallen op 

hun land.  

15. Conclusie 

Hierboven zagen we, ook al was het maar een korte schets, een 

gedetailleerd verloop van de gebeurtenissen tijdens de verdrukking 

in der laatste zeven jaren van de aarde.  

 
De verdrukking kan, zoals beschreven, pas plaatsvinden: 

1 Als Israël voor Jezus terug-

komt, als land aanwezig is.  

Dit is ze weer na bijna 2000 jaar. 

2 Als de tempel zal zijn her-

bouwd. 

 

Dit herbouwen zal nog moeten gebeu-

ren, maar de voorbereidingen zijn in 

volle gang. 
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3 Als het Romeinse keizerrijk er 

weer is. 

 

Dat dit Rijk er in moderne vorm, na 

1500 jaar weer zal terugkomen, is zeer 

aannemelijk.  

4 Als er een geldloos betaalsys-

teem is. 

Dat system is er.  

 

5 Als er een Verenigde Religies 

zal komen.  

 

Het is nog nooit eerder in de geschie-

denis voorgekomen, zoals nu, dat vrij-

wel alle religies actief zoeken naar we-

gen om samen te gaan.  

 

Twee van de vijf voorwaarden zijn gerealiseerd: namelijk dat Is-

raël weer bestaat en dat er een mondiaal systeem is waarmee men-

sen zonder contant geld kunnen betalen.  

Op welk moment de tempel zal worden herbouwd en Rome her-

steld, de gruwelijke leider opstaat en de wereldreligies zich zullen 

verenigen, zal de tijd leren.  

Als deze genoemde gebeurtenissen samenkomen, is voldaan aan 

de belangrijkste voorwaarden voor de in dit boekje beschreven we-

reldwijde verdrukking. 

Het begin van de verdrukking 

De vraag is hoe we kunnen weten dat de verdrukking voor de deur 

staat. Sterke aanwijzingen dat de ‘schaakstukken’ welke aan de orde 

kwamen steeds meer op hun plek komen te staan is: Er is een her-

steld Israël, Jeruzalem is weer haar hoofdstad en er zijn voorberei-

dingen voor de bouw van de tempel. Er is een nieuwe wereldorde 

die streeft naar een globalistische geregeerde wereld, er is een we-

reld in de maak zonder geld, mensen kunnen economisch ‘geblok-

keerd’ worden als ze niet loyaal zijn aan de regering, de religies van 
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de wereld trekken naar elkaar toe. De hele wereld kan ten slotte live 

zien wat er gebeurt in Jeruzalem als het zover is. 

 

De vraag is echter hoe weet je dat de verdrukking van de laatste 

zeven jaar voor de deur staat? Dit is een lastig onderwerp. De Bijbel 

beschrijft dat de verdrukking begint op een moment dat dit het 

minst wordt verwacht.  

3Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een 
onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwan-

gere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. (1 Thessalonicenzen 

5:1-3) 

De verdrukking wordt hier ‘een onverwacht verderf’ genoemd 

welke is te vergelijken met de barensweeën voor de nieuwe aarde. 

Dit ‘onverwachte verderf’, oftewel deze ‘barensweeën’ komen op 

het moment dat mensen zeggen dat het vrede en veiligheid is.  

Op welk moment zullen mensen dit zeggen? 

De ontwikkelingen gaan op dit moment wereldwijd erg snel. Tot 

het begin van 2020, zo beschrijf ik dit ook elders, was mijn idee dat 

het de verdrukking zou beginnen op een dag dat er geen oorlogen 

meer zouden zijn en dat de grote wereldproblemen zouden zijn op-

gelost. Dat was tot voor kort het meest aannemelijke waarop men-

sen een gevoel van vrede zouden hebben. Tot 2020 leek het er het 

meest op dat dit gevoel van vrede in relatie stond met leven zonder 

bang te hoeven zijn voor nucleaire dreigingen en aanslagen door fa-

natieke moslimstrijders, spanningen in het Midden-Oosten Iran en 

Noord-Korea.  

Het is mogelijk dat dit ook zo is. Zo zijn er vredesplannen in het 

Midden-Oosten tussen Arabische landen met Israël die erop zouden 

kunnen wijzen dat er vrede komt. 



43 

 

Een andere mogelijkheid waaraan we zouden kunnen denken is 

de ontwikkeling van de coronacrisis. Deze crisis heeft vanaf begin 

2020 grote gevolgen gehad voor het veiligheidsgevoel.  

Het is dus goed mogelijk dat de opname van de kerk zal plaatsvin-

den op het moment dat de gevolgen en gevaren van de coronacrisis 

bedwongen lijken.   
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Wat te doen wanneer je in die periode 
leeft? 

Als de verdrukking net is begonnen, is de kans groot dat de meeste 

mensen op aarde geen idee zullen hebben wat er aan de hand is. De 

zaken die op aarde plaatsvinden staan dan wel in de Bijbel, maar die 

zal tegen die tijd door vrijwel niemand meer worden gelezen. Of 

degenen die dan wel de Bijbel gaan lezen nog de tijd hebben om de 

teksten zo grondig te kunnen onderzoeken dat ze de profeten over 

deze zaken kunnen begrijpen, is maar de vraag. De mensen die dan 

leven zullen hierbij hulp nodig hebben. 

Wie dan in de gaten heeft wat er aan de hand is, bijvoorbeeld om-

dat zij de prediking van de leiders die de Joden naar Israël brengen 

ter harte nemen of omdat ze dit boekje, of de vele andere die er over 

dit onderwerp geschreven zijn, ontdekken, zal daar veel voordeel 

van hebben.  

 

Als de verdrukking is begonnen, is het niet heel ingewikkeld meer 

om de ontwikkelingen te volgen. Voor wie in deze tijd leeft is het 

allereerst zaak om onder geen voorwaarde het getal (de code) van de 

antichrist te accepteren. De kans is zeer groot dat hij je hiervoor zal 

doden, maar God is meer te vrezen dan de antichrist. 

Als je weet wat er aan de hand is op aarde, dan weet je ook hoe 

het af zal lopen. De Bijbel is er duidelijk over hoe, zo bleek, lang het 

nog zal duren vanaf het moment dat de antichrist zich in de tempel 

van Jeruzalem laat aanbidden alsof hij God is.  
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Hoe te ontkomen aan de verdrukking? 

Het is natuurlijk veel beter om te voorkomen dat we in de ver-

drukking terecht komen. We noemden al eerder wat hiervoor de 

enige manier is. 

De gemeente (de verzameling van gelovigen ofwel de kerk) die 

voor de verdrukking trouw is aan God zal deze periode niet hoeven 

meemaken.  

Zorg dus dat je ten tijde van de opname deel van de gemeente van 

Christus uitmaakt als Hij komt. De vraag is dan: hoe doe je dit? Pau-

lus zegt in de Bijbel: 

9Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat 

God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. 10Want met 

het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot 

zaligheid. (Romeinen 10:9-10) 

Het is dus niet zo ingewikkeld om deel te hebben aan God: Geloof 

met je hart dat Jezus voor je zonden is gestorven, dat God hem uit 

de dood heeft opgewekt en kom hier openlijk vooruit. In principe is 

dat voldoende. Dit alles komt tot uitdrukking in de doop die God  

heeft gegeven. Dus: geloof, belijd, laat je dopen en leef naar Gods 

wil zoals de Bijbel dat leert.  
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Afsluitend 

Dit boekje is maar een heel korte uiteenzetting. Ik realiseer mij 

dat dit alles nogal overweldigend kan overkomen. De Bijbel is voor 

het merendeel van de gemiddelde lezers eenvoudig te lezen en te 

begrijpen, maar het vraagt volharding om de vele profetieën te kun-

nen begrijpen. Die moeilijke profetische delen van de Bijbel heeft 

God echter met een doel gegeven. Wie ze wil begrijpen zal moeite 

moeten doen. Een uitgebreide studie is te vinden in mijn commen-

taar op de Openbaring (500+ pagina’s). 

Mocht je leven als de tijd is aangebroken die beschreven is, dan 

zullen de gebeurtenissen voor zichzelf spreken.  

Jezus zegt dikwijls, op de manier die Joden elkaar waarschijnlijk 

vaker voorhielden in die dagen: 

 

“Wie oren heeft, laat hij horen” 
 

Als u dit boekje waardeert en op de hoogte gehouden wilt worden van meer ver-

gelijkbaar werk, kunt u zich aanmelden op de nieuwsbrief van www.mainstudies.nl  

 

 

  

http://www.mainstudies.nl/


47 

 

Meer uitgaven van Main Studies  

• De hof van Eden ligt onder de tempel in Jeruzalem 

• Israël, begin en eindtijd 

• De Openbaring.  

• De grote Apocalyps 

• Liberalisme en de terugkeer van Rome 

• Liberalisme en de ondergang van het Westen 

• Komen de goden van de toekomst uit de ruimte? 

• De brief van Paulus aan de kerk in Rome 

• Verlicht? De spirituele zoektocht van het Westen 

• Spiritualiteit 2.0 

• De boodschap van de Bijbel 

• Was Jezus de Messias? 

• Was Mohammed Gods laatste profeet? 

• Was Boeddha verlicht? 
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Noten 

 
i https://www.youtube.com/watch?v=76W37_vZ6Xg 

https://www.youtube.com/watch?v=xaZsjtYhGZs&t=83s 

https://www.youtube.com/watch?v=WuSdzxhWpU0 

https://www.youtube.com/watch?v=vul4SYL4QiQ 
ii https://www.newscientist.nl/nieuws/harvard-astronomen-zonnevlam-technolo-

gie-platleggen/  
iii http://www.uri.org/what-we-do/charter (2019)   
iv https://www.youtube.com/watch?v=ya3XGZxb1XU 


