Bijbelstudie Centrum studie over

DE HEERSER DEZER WERELD
Geachte lezer,
Wij presenteren u deze zeer ingrijpende studie. En het is onze hartenwens, dat u door deze
speciale studie wordt gewaarschuwd en dat uw ogen zullen opengaan voor wat er gaande is in de
wereld. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij
behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij zeker vandaag met zeer grote stelligheid zeggen:
“wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van de Heer Jezus staat te gebeuren
en daarmee loopt de genadetijd af”. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze
waarschuwende boodschap door te geven. Probeert u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.
Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit
mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het
algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.
Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat bestuderen, u uw God en
Vader vraagt om ten eerste bescherming van Gods Geest voor uzelf en ook om geopende oren en
ogen en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u bescherming en inzicht zal
geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede
is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en
steeds meer vinden tot troost en sterkte.
Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Benjamin Schutte

2 Petrus 1:19

Deze studie is gepubliceerd door Franklin ter Horst
en met schriftelijke toestemming hier bij het Bijbelstudie Centrum geplaatst.
Wilt u eventueel de nieuwsbrieven van Franklin ter Horst ontvangen
stuur dan een mailtje met uw naam en e-mailadres naar hijkomt@hetnet.nl

Dit alles naar aanleiding van opdrukken op kleding, zie bovenstaande foto’s (links / midden),
welke kleine (Christelijke) kinderen anno 2020 te dragen krijgen.
Tim. 4:2-4. “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en
bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de
gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen
begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en
zich naar de verdichtsels keren”.
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het satans teken
door: Franklin ter Horst – laatste bewerking 27 januari 2013

Er is heel wat rumoer ontstaan over het handgebaar dat de voormalige Amerikaanse president
George W. Bush en zijn familie maakte tijdens Bush’s inauguratie. Christenen reageerden
wereldwijd geschokt omdat de uitgestoken pink en de wijsvinger, zoals het echtpaar Bush en
dochter Jenna op de afbeeldingen laten zien, bekend staat als het eren van satan.

Bush maakte het teken niet alleen naar de langs marcherende Longhorn Marching Band tijdens de
inaugurale parade, maar ook tijdens het bal. Niets aan de hand zei een verslaggever van CNN
glimlachend als reactie op de verontwaardiging uit Noorwegen, het gebaar van Bush is niets
anders dan het Texas Longhorn symbool. Ook Associated Press, ABC News en Reuters
refereerden aan dit symbool. Feit is inderdaad dat tijdens sportevenementen van de Universiteit
van Texas, de fans van de Texas Longhorns regelmatig de kreet “Hook-en-Horns” slaken, waarbij
ze hetzelfde gebaar maken als Bush en zijn vrouw op de afbeelding.
Er bestaan echter diverse voorbeelden dat Bush het gebaar ook maakte tijdens diverse andere
gelegenheden.

Texas Longhoorns

De foto is in 2001 door het persbureau Reuters verspreid. De onder controle van de Nieuwe
Wereld Orde staande Amerikaanse nieuwsmedia doen er alles aan dit uit de openbaarheid te
houden en als er al vragen over komen worden ze afgedaan met de opmerking dat het om het
Texas Longhorn symbool gaat.
Het handgebaar staat voor een teken dat bekend staat onder verschillende namen zoals “El
Diablo”, “Il Cornuto” ook wel “Heil Satan” en verder “the horn”, “horned devil”, “devil salute”. Het
Amerikaanse Football team The Texas Longhorns voeren het “Diablo” gebaar als hun mascotte.
Ook de duizenden fans van deze club tonen dit gebaar. Maar het gebaar heeft ook een heel
andere betekenis en bestond al lang voor de oprichting van de The Texas Longhorns.
Geven George W. Bush en vele andere groten der aarde het signaal om satan te eren of is het een
onschuldige gewoonte? De staat Texas is opgericht door vrijmetselaars en is sinsdien praktisch
altijd door vrijmetslaars gerund. Zoals bekend is Gorge W. Bush lid van de “Skull & Bones Orde”,
de meest occulte tak van de vrijmetselarij, de club die lucifer als god aanbidden.
Op internet zijn diverse afbeeldingen te zien van bekende mensen die ook dit handgebaar maken.
Onder hen zijn TV evangelisten, prins William, ex Beatle Paul Mc Cartney, koning Abdulla van
Jordanië, de voormalige terrorist Yasser Arafat, Bill Clinton en diverse rock-groepen zoals de
rockband Metallica.
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Ook Skull & Bones man, Bill Clinton toont hier het gebaar, evenals Ronald Reagen.
Het is een zeer populair gebaar bij mensen die hun ziel aan de duivel hebben verkocht. Ook vele
rockgroepen maken dit gebaar tijdens hun optredens. Duizenden fans nemen het gebaar van hun
idolen over en eren daarmee satan, waarschijnlijk zonder te beseffen waar ze mee bezig zijn. Op
een cover van de rockband Dio staat een satankarakter dat hetzelfde handgebaar maakt. Satan is
met een groot leger van demonen naar de aarde gekomen en heeft daar veel bereidwillige helpers
gevonden in de muziek, in de vrijmetselarij en in bewegingen als de New Age, etc.
In Amerika bestaat een vereniging van tovenaars en samenzweerders die zich "Wicca" noemt.
Deze vereniging bezit een aantal muziekuitgeverijen die CD’s op de markt brengen die ten doel
hebben om aan de morele vernietiging en innerlijke ontreddering van de jeugd bij te dragen. De
CD’s nodigen mensen uit om de duivel te huldigen en toe te treden tot het satanisme. Er zijn
artiesten die verklaren dat, zodra ze het podium op gaan, er een geest meegaat die de leiding in
muziek en teksten overneemt. Die teksten gaan van het oproepen tot moord, het afslachten van
mensen, met name Christenen, criminaliteit en opstand tegen al het gezag en alle regels.
De Australische popgroep Deicide heeft een CD uitgebracht die aanspoort tot haat en geweld en
tot het doden van Christenen. Er zijn liedjes op te vinden als "Als satan straks de wereld regeert".
De leider van de popgroep verklaarde in een interview dat hij dagelijks tot satan bidt en God
vervloekt.
Het komt rechtstreeks uit de diepste satanische duisternis. Satanisten en duivelaanbidders verklaren openlijk dat zij de geestelijke krachten leveren aan dit soort rockmuzikanten. Pop-zanger en
satanist Marilyn Manson roept onder luid gejuich van tienduizenden aanwezigen: “Het is mijn taak
het Christendom te vernietigen, zodat we niet langer onder de tirannie van dat Christelijke fascisme hoeven te leven. Het einde van het Christendom is in zicht”.
En duizenden juichten alsof de grootste overwinning was behaald. De Amerikaanse drugsgoeroe
Timothy Leary verklaart brutaalweg: “Ik moet de jeugd klaarmaken voor de antichrist”. Ze roepen
op om het evangelie van satan uit te dragen, hem te eren en te volgen De praktijk heeft uitgewezen dat wanneer jongeren een bepaalde tijd aan dit soort muziek worden blootgesteld, er een
vorm van razernij, hysterie en woede bij ze ontstaat. Voordat deze muziek op de markt verschijnt,
wordt de plaat eerst d.m.v. een soort ritueel, aan de duivel gewijd.
BBC news meldde op 4 april 2002 dat Ozzy Osbourne door George W. Bush was uitgenodigd op
het Witte Huis. Osbourne is één van de meest vooraanstaande satanische rockers die de wereld
ooit heeft gezien. Hij heeft nummers op de markt gebracht als “Party with the Animals”, “Sabbath
Bloody Sabbath”, “Face in Hell”, “Black Skies” en “Bloodbath in Paradise”. George W. Bush is een
fan van deze satanische rotzooi. Osbourne was door hem uitgenodigd op een bal op zaterdag 4
mei 2002, waar Bush hem complimenteerde voor zijn repertoire. “Ozzy, Mom loves your stuff
to” sprak Bush.
Moeder en zoon houden beide van Ozzy Osbourne’s muziek. Een maand later nodigde Bush
Greta van Susteren uit van Fox News Channel op het Witte Huis en ook deze keer was Osbourne
weer van de partij, met zijn vrouw Sharon. Bush complimenteerde hem opnieuw met zijn
succesvolle Rock songs. Een merkwaardige actie van een president die in de wereld bekend staat
als een Christen, maar die van de meest satanische liedjes houdt die ooit gehoord zijn.
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Lucifer (satan) is geen product van de menselijke fantasie, geen mythe, maar reële werkelijkheid.
Hij wordt verteerd door een gloeiende haat tegen Jezus Christus en Zijn volgelingen.
Het is moeilijk de psychologie van de diverse psychopatische wereldleiders te doorgronden zonder
te begrijpen wat hun levensfilosofie is. De wereldgemeenschap zou beter af zijn wanneer kandidaten voor een premier functie of presidentschap, eerst grondig worden onderzocht en openbaar
gemaakt.
Een groot deel van de wereld wordt geleid door figuren die hun voorliefde voor lucifer openlijk aan
het grote publiek presenteren. De luciferiaanse filosofie is de basis en in de inspiratie voor de
Nieuwe Wereldorde. Ons huidige wereldbestel is satans werkterrein en hij heeft heel wat politieke
en religieuze psychopaten die ten dienste van hem staan. Het is duidelijk dat de leidende totalitaire
elite de kant van lucifer hebben gekozen en elkaar met het satansteken duidelijk maken wiens fans
zij zijn.
Het beest uit de aarde
Hoewel de persoonlijke macht van de antichrist groot zal zijn, zal hij een assistent nodig hebben
om de heerschappij over de hele wereld te winnen.
Openbaring 13:11-12 “En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als
die van het Lam; en het sprak als een draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor
diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen
aanbidden, welks dodelijke wond genezen was”.

Het tweede beest komt niet uit de zee, maar uit de aarde. Om zijn religieuze gevoelens aan te
wakkeren, bedient de antichrist zich van zijn onheilige trawant uit de aarde, de Abyssos, de put
des afgronds, de plaats van onreine machten, het bolwerk van satan. In die plaats zal straks de
duivel ook voor duizend jaar worden opgesloten De twee horens die dit beest draagt, zijn
ongetwijfeld tekenen van zijn kracht. De twee horens zal hij niet in werkelijkheid dragen, die heeft
hij alleen in dit beeld, om duidelijk te maken, wie hij is.
In deze gedaante zal hij zich voordoen alsof hij een afgezant van Jezus, het Lam Gods is. In
werkelijkheid zal hij een afgezant van satan zijn.

Deze valse profeet zal de grootste van alle valse profeten zijn, die ooit geleefd hebben. Hij zal de
uitvoerende macht zijn van de antichrist. Hij zal als het ware zijn minister van propaganda en
godsdienstzaken zijn.
Hij bewerkt dat de aarde en zij die daarop wonen, de antichrist zullen aanbidden. Benadrukt moet
worden dat in de tijd van de antichrist en zijn valse profeet hun optreden niet als vreemd moet
worden beschouwd. De wereld zal er immers klaar voor zijn en de aanvaarding van deze twee
beesten zelfs aanbevelingswaardig vinden. Ze zullen aanvaardbaar zijn voor allerlei verschillende
geloofsgroepen.
De valse profeet zal met de meeste mensen dus niet veel moeite hebben om hen te brengen tot
aanbidding van de antichrist. En voor die enkeling die nog twijfelt, zullen zijn wonderbare handelingen voldoende zijn de laatste twijfels weg te nemen.
De mensen zullen versteld staan over de macht van de valse profeet omdat hij net als Elia en
de twee getuigen zelfs vuur uit de hemel laat neerdalen op de aarde, terwijl alle mensen dat
kunnen zien.
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Openbaring 13:13 “En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op
de aarde ten aanschouwen van de mensen”.

De valse profeet probeert door middel van wondertekenen te bewijzen (Matteüs 24:24b “zij zullen
grote tekenen en wonderen doen”, zoals zieken genezen, blinden laten zien, lammen laten lopen en zelfs

doden opwekken) dat hij een ware profeet is en daarmee bevordert hij de afgoderij. Zijn komst is

een ernstige waarschuwing voor allen die nog vertrouwen op de kerkleiders, die dienaren van God
lijken te zijn, maar dat niet meer blijken te zijn.
De valse profeet bezit een absolute godsdienstige macht. Het is de geestelijk leider, de rechterhand van de antichrist. Zoals Farao aan zijn rechterhand de tovenaars en de magiërs had, zo
zal de valse profeet voor de ogen van de antichrist, zijn “wonderen” verrichten.
Exodus 7:11-12 “Daarop riep Farao van zijn kant de wijzen en de tovenaars en ook zij, de Egyptische
geleerden, deden door hun toverkunsten hetzelfde. Ieder wierp zijn staf neer en deze werden tot
slangen; de staf van Aäron echter verslond hun staven”.
Genesis 41:8 “De volgende morgen was zijn geest onrustig en hij ontbood al de geleerden en al de
wijzen van Egypte, en Farao vertelde hun zijn dromen, maar er was niemand, die ze Farao kon
uitleggen”.
2 Timotheüs 3:8 “Zoals Jannes en Jambres, de tegenstanders van Mozes, staan ook dezen de
waarheid tegen; het zijn mensen, wier denken bedorven is, en wier geloof de toets niet kan
doorstaan”.

Zo had ook Balak Bileam aan zijn rechterhand: Numeri 22:5-6 “Hij dan zond boden naar Bileam, de
zoon van Beor, naar Petor, dat aan de Rivier ligt, naar het land zijner volksgenoten, om hem te
ontbieden met deze woorden: Daar is een volk getrokken uit Egypte; zie, het overdekt de oppervlakte
van het land, terwijl het tegenover mij gelegerd is. Nu dan, kom toch en vervloek mij dit volk, want
het is sterker dan ik; misschien zal ik dan in staat zijn het te verslaan en uit het land te verdrijven,
want ik weet: wie gij zegent, die is gezegend, en wie gij vervloekt, die is vervloekt”.

Zo zal de antichrist als zijn rechterhand de valse profeet hebben. (zie ook: Openbaring 19:20). Deze
duivelse figuur is net als zijn baas bovenmenselijk, bezeten en gedreven door satans macht. In zijn
godslasteringen zal hij de taal van de duivel spreken. Daarmee wordt meteen duidelijk wat de aard
van zijn uitspraken is, want de duivel “spreekt naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader
der leugen”.

Met dit duivelse karakter doet de valse profeet zich voor als een onschuldig lam en zal trachten
door arglistige vertoningen de hele wereld tot aanbidding van de antichrist te brengen.
Paulus waarschuwde: 2 Corinthiërs 11:13-14-15 “Want zulke lieden zijn schijnapostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de
satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken”.
Romeinen 16:18 “Want zulke lieden dienen niet onze Here Christus, maar hun eigen buik, en misleiden door hun schoonklinkende en vrome taal de harten der argelozen”.
Galaten 1:8 “Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, [u] een evangelie verkondigen,
afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt”!

Hij zal de mensen ertoe brengen, dat zij de antichrist als een god gaan vereren en hem zullen
aanbidden. Zoiets is al eerder gebeurd bij Herodes.
Handelingen 12:21-23 "En op een bepaalde dag hield Herodes, in een koninklijk kleed op de troon
gezeten, een rede tot hen; en het volk juichte hem toe: De stem van een god en niet van een mens!
En terstond sloeg hem een engel des Heren, omdat hij God de eer niet gaf; en hij werd door wormen
gegeten en blies de adem uit”.
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Ezechiël 28:2 “Mensenkind, zeg tot de vorst van Tyrus: zo zegt de Here Here: omdat uw hart
hoogmoedig geworden is en gij zegt: ik ben een god, een godenwoning bewoon ik midden in zee, –
terwijl gij een mens zijt en geen god – en gij in uw hart uzelf gelijkstelt met een god”.

De valse profeet zal zich uitgeven als degene die het voor alle gelovigen opneemt en ze tot
eenheid probeert te brengen. Maar hij spreekt als een draak wat betekent dat hij liegt en misleidt.
Hij zal de zielen van onder meer de naamchristenen naar de valse messias voeren en ze ervan
overtuigen dat zij en de moslims dezelfde God aanbidden. De Bijbel zegt dat het God Zelf is die
hen in de leugens van de antichrist en de valse profeet laat geloven:
2 Tessalonicenzen 2:10 “omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij
hadden kunnen behouden worden”.

Net als vele naamchristenen de antichrist zullen volgen, zullen ze ook de valse profeet gaan
geloven, mede omdat zij in hun kerken/gemeenten veelal gericht zijn op “tekenen en wonderen” en verzuimen de volgelingen te wijzen op de Bijbelse profetieën en het Boek Openbaring die
verwijzen naar de tijd die aan de wederkomst van Jezus voorafgaat. Deze kerk-, gemeenteleiders
zijn blinde wegwijzers.
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. En
hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het
beest ook zou spreken, en maken, dat alles die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood
werden”.

Opvallend is dat ook hier weer de zwaardwond van het eerste beest genoemd wordt, zodat de
aardbewoners sterk geïmponeerd worden door het teken van het weer levend worden van het eerste beest.
De valse profeet geeft dus de opdracht, dat de bewoners een beeld van het eerste beest moeten
maken. Het moet een beeld van aanbidding worden. Valse Godsdienst is altijd beeldendienst. Het
beeld dat hier wordt opgericht is een bijzonder beeld.
Natuurlijk zal daarin het satanische rijk van de antichrist tot uiting komen, maar het bijzondere is,
dat er “een geest” aan geschonken wordt, zodat het beeld spreekt en handelt. Het spreekt niet
alleen; het velt ook vonnissen. Het is in staat om te onderscheiden of iemand het beeld wel of niet
aanbidt. Het beeld bewerkt, dat allen die het beeld van het beest niet aanbidden gedood worden.
Zoals in sommige landen grote eer bewezen wordt aan standbeelden van hun leiders, zo zal dit nu
ook het geval zijn. Goddelijk eerbewijs voor de machtige antichrist. Dit beeld heeft zijn voorgeschiedenis in het beeld van koning Nebukadnezar. Nebukadnezar was een beeld van de antichrist….hij eiste dat zijn beeld aanbeden werd.
Daniël 3:15 “Nu dan, indien gij bereid zijt, zodra gij het geluid van hoorn, fluit, citer, luit, harp,
doedelzak en allerlei soort van muziekinstrumenten hoort, u ter aarde te werpen en het beeld te
aanbidden, dat ik gemaakt heb. . . maar indien gij niet aanbidt, zult gij ogenblikkelijk in de brandende
vuuroven geworpen worden; en wie is de god, die u uit mijn hand zou kunnen bevrijden”?

In Exodus krijgt de mens de volgende waarschuwing: Exodus 20:4 “Gij zult u geen gesneden beeld
maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van
wat in de wateren onder de aarde is”.

De geschiedenis heeft geleerd dat elke machthebber die eenheid in zijn rijk wil, zal trachten de
godsdienst aan zijn kant te krijgen. Hoewel de valse profeet zich als een geweldig goed en
geestelijk persoon zal voordoen, is zijn innerlijk net zo bandeloos als de antichrist. De antichrist en
de valse profeet zullen de mensheid voorgaan in het dienen en aanbidden van satan. In alle
Schriftplaatsen die op de twee beesten betrekking hebben, worden ze zonder enige uitzondering
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als menselijke individuen afgeschilderd en er is daarom geen reden hier een andere opvatting over
te hebben.
Er is veel discussie over de vraag uit welke kringen de valse profeet komt en wie hij is. Het wemelt
op internet van de artikelen waarin de op 13 maart 2013 tot “paus” van de Rooms-katholieke Kerk
gekozen Jezuïet Jorge Mario Bergoglio paus Franciscus wordt gezien als de valse profeet.
Dit mede vanwege zijn inspanningen in het tot stand brengen van een
wereldregering en een wereldkerk en de islam als een vredelievende
religie voor te stellen.
De Jezuïet Franciscus is namelijk niet vies van verre gaande interreligieuze dialoog.
Hij noemt zich naar Franciscus van Assisi en dat is meer dan opvallend. In de oktober uitgave van
2015 van het blad Paris Match luidt een grote kop als volgt: "Om de armen niet te vergeten heb ik
ervoor gekozen om mij Franciscus te noemen naar Sint Franciscus van Assisi", aldus Bergoglio.
Niet alleen zocht de oorspronkelijke Franciscus toenadering tot de islam, ook de huidige Franciscus is daar heel nadrukkelijk mee bezig. Hij is duidelijk iemand die andere godsdiensten en
denominaties omarmt waaronder de islam.
Op internet staan ook nogal wat artikelen waarin Mohammed wordt aangewezen als de valse
profeet. Feit is dat zijn volgelingen in zijn opdracht eeuwenlang de Bijbelse waarheid hebben
verduisterd en bestreden in grote delen van de wereld met miljoenen slachtoffers tot gevolg.
De boodschap van deze “profeet” is een boodschap die lijnrecht tegen de Bijbel ingaat. In Bijbelse
termen is hij daarom een valse profeet. Zijn aanhangers volgen gaarne zijn bevelen op, met
name waar het gaat om het vermoorden van wat zij ongelovigen noemen.
Ook Avi Lipkin alias Victor Mordechai, bij velen bekend vanwege zijn vele toespraken in een groot
aantal kerken, synagogen en maatschappelijke groeperingen (met inbegrip van radio- en TV
optredens), biedt overtuigend bewijs dat het fanatisme van de islam een bedreiging is voor de
wereldvrede vandaag!
Daarnaast meldt hij op YouYube een boek uit 1912 in bezit te hebben waarin een katholieke
priester Jezuïet uit India met de naam Menezes, zegt, dat de Koran geen heilig boek is maar een
misleiding geschreven door rabbijn Ovadyah Ben Shalom en een priester met de naam Sergius
Buhaira. Bekende namen in de Arabische wereld. Beiden zijn na het schrijven van de Koran
gedood.
Volgens diverse goed gedocumenteerde artikelen op internet is de islam een uitgesproken specialist in volkerenmoord. Onderzoekers schatten dat er sinds het ontstaan van de islam, 1400 jaar
geleden, tussen de 250 en 300 miljoen mensen op het conto van de islam als doods-cultuur
geschreven kunnen worden.
Zo zouden de volgelingen van Mohammed 80 miljoen Hindoes hebben vermoord, 35 miljoen
Boeddhisten, miljoenen Zarathustrische Perzen, miljoenen Christenen, Joden en Afrikanen. Geen
andere religie of ideologie komt ook maar in de buurt van dergelijke getallen.

Ethiopische Christenen door ISIS onthoofd
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De boodschap van de Bijbel is in praktisch geen enkel islamitisch land toegestaan, zelfs hier en
daar op straffe van de dood.
Toch lijkt het niet echt waarschijnlijk dat Mohammed de valse profeet is. Steeds meer islam
wetenschappers betwijfelen namelijk of Mohammed wel echt geleefd heeft.
Er komen steeds meer aanwijzingen dat de persoon Mohammed niets anders dan een fabel is. In
het wetenschappelijk boek “Good Bye Mohammed” schrijft de islam wetenschapper onder het
pseudoniem Norbert Pressburg hoe gemakkelijk de mensen tegenwoordig allerlei islamitische
sprookjes voor ware gebeurtenissen aannemen. Bovendien waren de eerste twee “islamitische”
kaliefen in werkelijkheid Christenen.
Er bestaan over Mohammed tal van legenden en myths, die niet in de koran vermeld staan.
Wetenschappers die onderzoek verrichten op 's werelds oudste koran, waarvan delen werden
ontdekt bij de Britse stad Birmingham, komen tot een schokkende bevinding, dat de manuscripten
wel eens geschreven zouden kunnen zijn voordat Mohammed verscheen.
Wetenschappers menen zelfs dat hierdoor wellicht de beginperiode van de islam herschreven
moet gaan worden, zo schrijft The Mail Online. (Birmingham quran).
De koran hoofdstukken zijn geschreven op perkament van dierenhuiden en dateren van ongeveer
1400 jaar geleden. Volgens historicus Tom Holland "destabiliseert" het onderzoek het idee dat er
iets met zekerheid valt te zeggen over hoe de koran verscheen. Keith Small, een wetenschapper
van Oxford zegt, dat de mogelijke ontdekking aansluit bij eerdere theorieën.
Daarin gaat men ervan uit dat Mohammed en zijn volgers een reeds bestaande tekst aanpasten
aan hun eigen reli-politieke agenda, in plaats van dat - wat moslims geloven - de islamitische
profeet de religie van de vrede door allah (baäl) ingefluisterd kreeg. Omdat de valse-profeet zich
voornamelijk zal bezighouden met het samenbrengen van alle religies ten dienste van de antichrist
is het zeer twijfelachtig dat een figuur uit de islam deze rol zal vervullen.
Onze wereld kent vele miljoenen mensen die niet in Gods Woord geloven en zij hebben daardoor
geen idée, hoe de wereld ervoor staat. Beter dan de profetieën in de Bijbel kan de wereld van onze
dagen niet beschreven worden. De profeten laten ons zien wat er allemaal gebeuren moet vóór
Jezus op aarde terugkeert.
De huidige wereldbevolking is getuige van de eindtijd profetieën, gebeurtenissen die wij nauwelijks kunnen bevatten. De wereld staat aan het begin van grote Goddelijke beslissingen over Israël,
Jeruzalem en de rest van de wereld.
Zoals eerder al uitgelegd zal de zeven jaar, zoals door Daniël (Daniël 9:27) beschreven in twee
afzonderlijke periodes van 3½ jaar verdeeld zijn - elk met zijn bijzondere kenmerken. In de eerste
3½ jaar zal Israël een verbond met de antichrist sluiten, waarbij hij in eerste instantie de plannen
van het Joodse volk zal begunstigen. De tempel wordt herbouwd en de oude tem-peldienst hervat.
Het zal echter een tijd van valse vrede zijn.
Na afloop van de eerste 3½ jaar zal de antichrist zijn ware aard laten zien door zichzelf in de
herbouwde tempel in Jeruzalem tot god uit te roepen en dus ook tot opperheerser van het heelal
verklaren. Er zal een gruwelijk beeld in de tempel opgericht worden en de mensen zullen
gedwongen worden dit beeld te aanbidden.
Hij zal claimen als wetgever vanuit Jeruzalem op te kunnen treden, om van daaruit zijn wil aan de
wereld op te leggen. Wanneer Israël weigert hem in die hoedanigheid te aanbidden, zal hij het
gesloten verbond met Israël verbreken en een grote antisemitische kruistocht tegen het Joodse
volk beginnen en het proberen te vernietigen. Vervolgens zullen alle volkeren de heilige stad
Jeruzalem vertreden, tweeënveertig maanden lang.
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Het optreden van de antichrist en de valse profeet zal voor de wereld een catastrofe betekenen
zoals nooit eerder gezien is. Zij zullen onder meer geconfronteerd worden met een God vijandige
religie.
Er komt namelijk een nieuwe godsdienst, een wereldreligie in zwang waarvan de contouren
vandaag al ruimschoots te zien zijn in de vorm van de wereldkerk waarin straks alle wereldgodsdiensten verenigd zullen worden. De antichrist die zich weliswaar op het politieke vlak beweegt, maakt dankbaar gebruik van de religieuze gevoelens, die bij de meeste mensen leven, door
hen op grote schaal te misleiden.
De wereld streeft, zowel in politiek als in religie naar vrede buiten Gods Koninkrijk om. In de
ontmoeting tussen Donald Trump en Kim Jong-un van 12 juni 2018 zei Kim: “ik geloof dat dit een
voorbode is voor vrede”. Trump antwoordde vervolgens: “dat geloof ik ook”. De mensen die vanuit
hun gevoelens de politiek beoordelen en de profetieën niet lezen gaan mee in deze ontwikkeling
naar het antichristelijk rijk.
1 Tessalonicenzen 5:3-4-5 “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. Maar gij, broeders, zijt
niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: want gij zijt allen kinderen des lichts
en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe.”

Zelfs diverse kerken geven gehoor aan een evangelie, waarbij Jezus en Zijn bloed buiten de deur
zijn gezet. Het is de godsdienst van Laodicea. Wanneer kerkleiders er niet meer in slagen om
mensen tot waarachtige aanbidding tot God te brengen, dan zal satan daar dankbaar gebruik van
maken om de ontstane leemte op te vullen en de mensen een “god” aanbieden, die schijnbaar in
alle behoeften voorziet.
Dat is de kerk van de eindtijd. Straks zal in deze kerk de antichrist aanbeden worden. De valse
profeet zal de geestelijke leider van een valse godsdienst zijn, die wereldwijd zal worden verkondigd. Alle valse leringen en theorieën die de wereld heeft gekend en die de mensen in verwarring hebben gebracht, zullen in één schijngodsdienst zijn samengebracht met satan als kwade,
duistere bron.
Het gaat in de tijd van de Grote Verdrukking om een valse eenheid, dus ook om één wereldgodsdienst. Vandaag doen beide beesten al hun verwoestende werk. Leringen van demonen worden overal aanvaard.
1 Timótheüs 4:1 “Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van
het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen”.

Alle religies onder één paraplu. Nu reeds zijn er leugensprekers in de kerk aan het woord. Ze vinden het ongewenst en schadelijk een deel van de Bijbelteksten nog langer te gebruiken. God, als
Almacht, moet komen te vervallen omdat de ervaring – zo zegt men – heeft geleerd dat Zijn macht
beperkt is. De duivel claimt overwinning na overwinning, want meer en meer kerkleiders hebben
Gods weg verlaten en houden zich bezig met dwaalleringen.
Een groeiend aantal predikers op de kansel vallen van hun voetstuk. Ze bedienen zich van hoogdravende woorden om hun godslasterlijke uitspraken te rechtvaardigen. Duizenden gelovigen raken de weg volledig kwijt door dit geraaskal.
2 Timótheüs 4:3-4 “Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen
verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen
bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”.

De toehoorders zijn over het algemeen een gemakkelijke prooi voor de dwaalleraars omdat ze
meestal in hoog aanzien staan. In de rede van Jezus tegen de Schriftgeleerden staan zaken die
ons vandaag wel heel erg bekend in de oren klinken.
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Matthéüs 23:5-12-13-14-15-27-28 “Al hun werken doen zij om in het oog te lopen bij mensen. Al wie
zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden. …..wee, u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij
huichelaars, want gij sluit het Koninkrijk der hemelen toe voor de mensen…terwijl gij voor de schijn
lange gebeden uitspreekt. Wee, u schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij trekt zee en
land rond, om één bekeerling te maken, en wanneer hij het wordt maakt gij van hem een kind der
hel…..”.
Lucas 16:15 “En Hij zeide tot hen: Gij zijt het, die voor rechtvaardig wilt doorgaan voor de mensen,
maar God kent uw harten. Want wat hoog is bij mensen, is een gruwel voor God”.

Het lijkt allemaal zo mooi, de onderlinge toenadering tussen de verschillende religies, maar uiteindelijk zal het uitmonden in een één werelds religieus systeem met volledige uitschakeling van
Jezus.
Het is het herstel van de Babylonische afgodendienst. Openbaring 17:15 laat zien dat er een
wereldomvattend satanisch religieus systeem zal heersen over alle rassen, volken, stammen en
talen en vol zal zijn van gruwelen en onreine dingen.
Het is een bundeling van alle valse religieuze systemen sinds het oude Babylon. De valse kerk zit
aan vele wateren, dus heeft zij zondige relaties met de koningen der aarde. Al vroeg in de
geschiedenis werd de kerk van Rome als voortzetting van de Babylonische afgodendienst beschouwd door de vermenging van wereldlijke macht en kerk. Hierover vindt u in Openbaring 17 en
18 meer.
Hoe de wereldleiders betrokken zijn bij de kerk van Rome mag blijken uit de begrafenis van
Johannes Paulus II in april 2005. Het was de eerste pauselijke begrafenis die bijgewoond werd
door 200 wereldleiders, inbegrepen 70 presidenten en premiers.
De begrafenis werd op televisie gezien door een geraamde 2 miljard mensen. Het was de eerste
pauselijke begrafenis die bijgewoond werd door de anglicaanse aartsbisschop van Canterbury, de
Britse premier en de kroonprins van Engeland. Het was de eerste pauselijke kist waarvoor een
president van de VS zich boog (The Times, London, April 7, 2005, p. 36) en de entourage trok van
maar liefst drie voormalige presidenten van de Verenigde Staten.
Van links naar rechts: George W. Bush, Laura Bush, George
H. W. Bush, Bill Clinton en Condoleezza Rice.
Reeds in de donkere Middeleeuwen verbond de katholieke
kerk zich met seculiere overheden en heerste er soms zelfs
over. Ze heeft honderden ambassadeurs bij de naties. Er is
een duidelijk verband tussen Babylon en Rome, hoofdstad van
de wereld ten tijde van Johannes. Babylon is een codewoord
voor Rome.
De oude Babylonische afgodendienst is volledig hersteld en floreert als nooit tevoren. De mens
heeft van God de vrijheid gekregen te kiezen tussen Babylon en Jeruzalem. Miljoenen hebben hun
keuze op Babylon laten vallen, het wereldse systeem, waarin de zonden zich opstapelen en de
godslastering steeds indringender wordt.
Een groot deel van de mensheid is gegrepen door de macht van Rome en grote aantallen mensen
drinken de wijn van haar hartstocht. Ook hierover vindt u meer in Openbaring 17 en 18.
Het getal 666. Openbaring 13:16-18 “En het maakt dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken
en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun
voorhoofd, (en) dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest,
of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het
beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.”
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De hele wereld zal straks te maken krijgen met de tirannie van de antichrist en de valse profeet. Als we naar de muziekwereld kijken zie je dat vele grote artiesten het teken gebruiken.
Waarom?
De Beatles waren in 1960–1970 de meest invloedrijke popgroep in de geschiedenis. John Lennon, een van de oprichters van de groep zei dat hij zijn ziel aan de duivel heeft verkocht en zei:
'Christianity will go, it will vanish and shrink. I needn't argue about that. I'm right and will be proved
right. We're more popular than Jesus now. I don't know which will go first, rock 'n' roll or
Christianity.'
'Het christendom zal verdwijnen, het zal verdwijnen en krimpen. Ik hoef daar geen ruzie over te
maken. Ik heb gelijk en zal gelijk krijgen. We zijn nu populairder dan Jezus. Ik weet niet wat als
eerste zal gaan, Rock- 'n-roll of het christendom.'
En als je naar de voorkant van hun album kijkt van Yellow submarine

John Lennnon maakt het corna teken en Paul Mc Cartney het 666 teken
Openbaring 14:9-10 “En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien
iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt,
die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van
zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen
en van het Lam.”

Deze en andere Bijbelplaatsen tonen de laatste ernst van de keuze tussen Jezus en de antichrist.
Het is oordeelstijd. De genadetijd is dan voorbij en de oogsttijd is aangebroken. Vanuit hoofdstuk
13 naar hoofdstuk 14 is te zien dat de aarde gemaaid zal worden en de wijnpersbak van Gods
toorn zal worden getreden.
Er is dan geen uitstel meer, geen tijd om zich nog te “bezinnen”. Men zal dan moeten kiezen
tussen het vrijwel zekere martelaarschap of een armzalig, kort overleven onder de knoet van de
antichrist.
Tot zover.
Tot slot een notitie van het Bijbelstudie Centrum.
Weest gewaarschuwd en laat u nooit aftrekken van die eenvoudige, loutere toewijding aan de Heer
Jezus, Die ons alles is. Hij is immers wijsheid van God, rechtvaardigmaking, heiligmaking en verlossing!

Wij lezen verder nog in 1 Cor. 10:12-13. “Daarom, wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle. Gij
hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij
boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat
gij ertegen bestand zijt”.

Het is alleen maar: blijven in Hem, dat is ook: blijven in Zijn Woord.
Zo zien wij nog verder in Ef. 6:17. “En neem de helm des heils aan”. Wij zijn dus geheel met Hem
bekleed. Hij is ons levend Geloof, Die Zelf voor ons bidt als Hogepriester en ons het geloof voort-
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durend vernieuwt, Hij is het ook, Die wij verwachten tot ons heil. En dan lezen wij verder: “en het
zwaard des Geestes, dat is het Woord van God”.

Daarom wees gewaarschuwd en blijf bij het Woord. Want wat is er een schrikbarende onkunde
over het Woord van God, waardoor Gods volk ontbloot is en daardoor openstaat voor allerlei
onBijbelse leerstellingen. Wat heeft God ons in Jezus Christus een heerlijkheid gegeven, mits wij
wakende en biddende blijven in Hem, Hem liefhebben en Zijn voortdurende gemeenschap zoeken
en bewaren.
Dan alleen zijn wij in en door Hem meer dan overwinnaars en hoeven totaal niet bang te zijn, voor
hetgeen wij om ons heen in deze wereld, die naar het oordeel snelt, zien en horen.
Her zijn vele beloften van God, maar ze zijn in Christus Jezus ja en amen. Zoals ook Hebr. 10:23
ons zegt: “Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die
beloofd heeft, is getrouw”. Het ligt niet aan ons, Hij is het, Die ons meer dan overwinnaar doen zijn,
zodat wij ook gereed zijn voor Zijn spoedige komst.
Zo spreekt Paulus ook in 1 Tess. 5:23. “En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel
uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele
onberispelijk bewaard te zijn”.

Maranatha, de Here zegene u,
Amen.
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