Bijbelstudie Centrum: prediking
Het geheimenis der wetteloosheid.
2 delen

Geachte lezer,
Het verheugd ons, u deze prediking te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze
prediking wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij
staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en
daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse
boodschap door te geven. Probeert u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.
Vragen, die er bij het lezen van deze prediking zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk
is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze prediking 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 prediking gaat lezen, u uw God en Vader vraagt
om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en
u zal doordringen van de boodschap, die God in deze prediking tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen
Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze prediking 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
Rob Schutte

2 Petrus 1:19

alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen

2 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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Broeders en zusters, ik wil met u gaan nadenken over “het geheimenis der wetteloosheid”.
Laten wij daartoe lezen: 2 Thess. 2:1-14. “Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van
[onze] Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in
onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons
afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren (reeds) aanbrak. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook,
want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de
tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel
Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.
Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? En gij weet thans wel, wat
hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in
werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze
zich openbaren; hem zal de Here [Jezus] doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn
verschijning, als Hij komt. Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten,
tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren
gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden
worden.
En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden
geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. Maar wij behoren God te allen tijde om u te danken, door de Here geliefde broeders, dat God u
als eerstelingen Zich verkoren heeft tot behoudenis, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid.
Daartoe heeft Hij u ook door ons evangelie geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Here
Jezus Christus”.

Bij dit zeer belangrijke Schriftgedeelte, waar de apostel Paulus schrijft over de opeenvolging van
gebeurtenissen, die zullen plaatsvinden en vooral in de tijd van het einde, willen wij stilstaan, want wij
zien steeds meer om ons heen, wat hier staat in vers 7: ”Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds
in werking”.

Wij zien steeds meer hoe dat in een grotere werking naar voren treedt. Allereerst zien wij uit dit
Schriftgedeelte de volgende opeenvolging van de gebeurtenissen voor het einde. Want het is het werken
van het geheimenis der wetteloosheid onder Goddelijke tegenhouding, zoals vers 6 ons dat duidelijk
zegt: ”En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij (de antichrist) zich openbaart op zijn tijd”.
Wij zien dus het werken van het geheimenis der wetteloosheid en de Goddelijke tegenhouding, dat alreeds in de tijd van de apostelen begon. Kijkt u maar weer in vers 7, waar Paulus schrijft: ”Want het
geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking”.

We vinden hier in vers 3 en 4, waar Paulus schrijft: ”want eerst moet de afval (“apostasia”: het vertrek – het
verkrekkende) komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs”. Dat is de
antichrist, die straks komt en die letterlijk satan in het vlees is.
Maar dat het al begonnen is bij de eerste komst van de Heer Jezus, wordt ons duidelijk, toen de Heer
Jezus, Judas al noemde, een “zoon des verderfs”. Hij was dus al de eerste antichrist. In Joh. 17 vinden
wij het Hogepriesterlijke gebed. Dan bidt de Here Jezus tot Zijn Vader: ”Zolang Ik bij hen (Zijn discipelen)
was, bewaarde Ik hen in Uw Naam, welke Gij Mij gegeven hebt, en Ik heb over hen gewaakt en niemand uit
hen is verloren gegaan, dan de zoon van het verderf, opdat de Schrift vervuld werd”.

U ziet dus, dat de Heer Jezus aan Judas dezelfde naam geeft, de “zoon des verderfs”, die de apostel
Paulus door de Heilige Geest geeft aan de antichrist aan het eind van deze tijd. Zij zijn zonen van het
verderf, maar in de antichrist is dus het dieptepunt bereikt.
Wij zien al in de dagen van de apostelen, dat de satanische werking reeds begonnen was, wat wij lezen
in dat Schriftgedeelte van 2 Thess. 2:7: ”Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking”.
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Wij vinden het ook op een andere plaats. In 2 Korintiërs zien wij, hoe in de dagen van de eerste Christen
Gemeenten al de antichristenen waren gekomen, die voortkwamen uit die Gemeenten. 2 Kor. 11:13-15.
“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”.

Wij zien niet alleen, dat Judas een afvallige apostel is geworden, maar dat meerdere van deze
schijnapostelen er al waren in de dagen van Paulus. En de Heer Jezus bevestigt dat in Openbaring 2, als
de verheerlijkte Christus vanuit de hemel de boodschap aan Johannes de apostel geeft en laat
neerschrijven in Openbaring 2:2, dat is een schrijven aan de Gemeente te Efeze.
“Ik weet uw werken en inspanning en uw volharding en dat gij de kwaden niet kunt verdragen en hen op de
proef gesteld hebt, die zeggen, dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat gij hen leugenaars hebt
bevonden”.

Ook hier zien wij hetzelfde. Dat gaat zo door, en kijkt u maar, wat de apostel Johannes schrijft in 1 Joh.
2:18-19, dat schrijft de apostel al in zijn dagen. “Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt,
dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het
de laatste ure is. Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons geweest
waren, zouden zij bij ons gebleven zijn: maar aan hen moest openbaar worden, dat niet allen uit ons zijn”.

U ziet dus heel duidelijk, de antichristen moeten wij niet zoeken bij de goddeloze wereldmensen, maar
zij worden door de duivel gezet midden onder Gods kinderen, in de Gemeente.
Denkt u maar aan die klare gelijkenis, die de Heer Jezus sprak in Matth. 13, hoe hij op een akker (de
wereld) zijn goede zaad (dat zijn de kinderen van het Koninkrijk) uitzaait, en dat is de Gemeente: maar
hoe de boze komt in de nacht en daar midden tussen in, de zogenaamde “dolle tarwe” zaait.
Dat zien we al gebeuren in de dagen van de apostelen. Dat is dus niets bijzonders. De Heer Jezus heeft
duidelijk gezegd, dat het door zal gaan in een steeds toenemende mate, maar dat het door Goddelijke
tegenwerking zodanig weerhouden wordt, dat de antichrist niet kan verschijnen en niet aan de macht
kan komen.
Zo kan satan zijn volle macht niet ontplooien, omdat een weerhoudende Goddelijke macht aanwezig is.
En in deze tijd van het einde, waarin wij leven, zien wij dat satan in steeds grotere mate werkt. Ziet u
maar, wat de Heer Jezus ons leert in Zijn profetische rede in Matteűs 24:4-5: ”En Jezus antwoordde en
zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide! Want velen zullen komen onder Mijn Naam (zij doen zich
voor als profeten, als apostelen en leraars van Jezus Christus, maar zij zijn het niet) en zeggen: Ik ben de
Christus, en zij zullen velen verleiden”.

En in vers 11 herhaalt de Heer het weer: “En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij
verleiden”. En in vers 24-25 voor de derde maal; dan ziet u, dat er een soort climax gaat komen: ”Want er
zullen valse christussen en valse profeten optaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij,
ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, Ik heb het u voorzegd”.

En daarmee heeft de Heer Zelf ons zeer duidelijk gewaarschuwd, maar ook door Zijn apostelen. Ja, wij
moeten ons daar niet over verwonderen, want we weten toch uit de Schrift, dat de antichristen, die
verrijzen, steeds geraffineerder, slimmer en sluwer zullen optreden, zodat zij velen zullen verleiden, zegt
de Heer Jezus. Dat mag ons totaal niet verwonderen!
(Lees en bestudeer o.a. de Bijbelstudies: “waarom vele niet genezen” en “de ure der verzoeking” welke op onze
Website staat) Deze grote tekenen en wonderen, ja alles is een zeer, zeer ernstige zaak want deze

“profeten”, “predikers” (“gebedsgenezers”) maken gigantisch misbruik, ze frustreren vele, vele zieke
mensen zeer ernstig, ze maken het geloof in God bij de mensen tot grote twijfel, omdat Hij niet iedereen
“kan” genezen en deze “profeten”, “predikers” (“gebedsgenezers”) kloppen enorme geldbedragen uit de
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zakken van de aanwezige mensen, omdat zij op geraffineerder, slimmer en sluwer zullen optreden,
zodat zij velen zullen verleiden. Het is “de ure der verzoeking”.
Laat dit weten, wij zijn ervan overtuigd dat God en de Heer Jezus iedereen kan genezen, laat dat heel
duidelijk zijn. Wij hebben in de studie “waarom velen niet genezen” de Bijbelse antwoorden gegeven,
waarom vele zieken mensen vandaag de dag niet genezen. En in de studie van “de ure der verzoeking” hebben wij aan de hand van de Bijbel laten zien wie deze “profeten”, “predikers” (“gebedsgenezers”) zijn en waar ze volgens de Bijbel, het Woord van God vandaan komen.
Mag ik u nog even herinneren, wat het woord antichrist betekent. Velen denken altijd, dat het woord
“anti” alleen de betekenis heeft gekregen van “tegen”. Maar het Griekse woord “anti” heeft ook de
betekenis van “in plaats van” of “voor”. De antichrist doet zich dus voor, alsof hij het is. Hij loochent de
Heer Jezus niet, maar hij zegt, dat hij het is.
Het is dus niet een goddeloos, atheïstisch mens, maar hij treedt naar buiten op als een zeer geraffineerd, godsdienstig persoon. En wel zo geraffineerd, dat straks heel het afvallige Christendom en al de
andere godsdiensten der wereld in hem de grote wereldleider gaan zien. En niet alleen de godsdienstige
mensen, maar ook de goddeloze wereld zal dan in hem hun grote staatsman gaan zien.
Dat hebben wij al eens gezien in 1940-1945. Het Duitse volk was en is toch geen achterlijke natie en
toch liep het grootste deel Hitler achterna. En wat was dat voor een persoon? Een mislukkeling! Ik weet
van Duitsers, die eerst niets van hem moesten hebben, maar toen zij hem een keer gezien hadden, toen
waren zij weg van hem. Het was hun Fűhrer! Maar het was een geestelijke macht, de duivel, die hem
beheerste en zijn volgelingen waren zonen des duivels. (slangenzaad)
Het moet ons nu niet verwonderen, als wij zien, dat deze werken van het geheimenis der wetteloosheid
zich uitstrekt over heel de tijd van de Gemeente, totdat het dieptepunt bereikt zal zijn. En daar gaat het
snel naar toe!
Waar wij onze aandacht nu bij willen bepalen in dit gedeelte van 2 Thess. zijn de verzen 6 en 7: ”En gij
weet thans wel, wat hem (de antichrist) weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; wacht slechts, totdat Hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is“.

Er zijn vele verschillende theorieën en uitleggingen over deze weerhoudende macht, maar één kan
alleen de juiste zijn en dat is wat de Schrift ervan zegt, zeker niet wat wij er over denken.
De Schrift legt zichzelf altijd uit en dan vinden wij, wie die weerhoudende macht is. Al wat daar staat in
Matth. 24 vanaf vers 15 tot vers 32, slaat op die laatste drie en een half jaar van de Grote Verdrukking.
Wij moeten het Profetische Woord leren onderscheiden en verstaan.
Wat de Heer Jezus in vers 32 en daarna gaat zeggen, dat zijn bijzondere punten, waarmee Hij weer
terug komt op Zijn hele profetische schildering over de verwoesting van de Tempel van Herodes, totdat
Hij komt met de Zijnen, om gericht te houden en het Koninkrijk op te richten van Zijn Vader. Dat gericht
houden is van Matth. 24:15-31, over de laatste drie en een half jaar.
Wij weten, dat in deze tijd God geen zichtbare Tempel heeft in Jeruzalem, maar dat God door de Heilige
Geest een andere Tempel bouwt en dat is de Gemeente, waarvan Petrus spreekt: ”En laat u ook zelf als
levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilige gemeenschap te vormen,
tot het brengen van geestelijke offers”.

Dat is de Gemeente! Deze wordt nu door de Heilige Geest gebouwd op het fundament der apostelen en
profeten, waarvan de Heer Jezus Zelf de Hoeksteen is en waarin God Jood en heiden roept en die
invoegt in die wonderlijke Gemeente als een woonstede Gods in de Heilige Geest. Geen tempel dus van
zichtbare stenen.
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Als wij dus zien, dat in vers 15 van Matth. 24 de laatste drie en een half jaar al aanbreekt, waar begint
dan in die profetische rede die laatste zeven jaar? Dat is erg belangrijk! Als wij dus zien, dat na vers 15
die laatste drie en een half jaar al aanbreekt, waar begint dan die eerste drie en een half jaar?
Wij weten, naar diezelfde profetie, dat Jezus zegt: ”geef er toch acht op, als die antichrist op de heilige
plaats (de tempel) gaat staan, want hij zal de eerste drie en een half jaar zich als een zegenaar voor doen
voor Israël en de volken”.

Er staat immers in Dan. 9:27a. “En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft
van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden”. Die hele jaarweek van Daniël is de antichrist
dus aanwezig.
Tot zover, volgende week gaan wij hiermee verder. Amen.

Broeders en zusters, wij gaan verder nadenken over “het geheimenis der wetteloosheid”.
Laten wij daartoe nogmaals lezen: 2 Thess. 2:1-14. “Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de
komst van [onze] Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat gij niet spoedig uw bezinning
verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief,
die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren (reeds) aanbrak. Laat niemand u misleiden, op
welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon
des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij
zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.
Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? En gij weet thans wel, wat
hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in
werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze
zich openbaren; hem zal de Here [Jezus] doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn
verschijning, als Hij komt. Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten,
tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren
gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden
worden.
En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden
geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. Maar wij behoren God te allen tijde om u te danken, door de Here geliefde broeders, dat God u
als eerstelingen Zich verkoren heeft tot behoudenis, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid.
Daartoe heeft Hij u ook door ons evangelie geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Here
Jezus Christus”.

Ik wil vanmorgen beginnen met het onderzoeken uit het Profetische Woord, wanneer komt dan die antichrist? Hiervan laat God Zijn kinderen niet onkundig. Paulus zegt immers in 2 Thess. 2:3. “Laat niemand
u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval (“apostasia”: het vertrek – het verkrekkende) komen
en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs”.

Uit dit Woord zien wij dus, dat eerst de afval, “het vertrek”, “de opname van de Gemeente” moet komen.
Eigenlijk kunt u het al zien, wat er mee bedoeld wordt, n.l. “en de mens der wetteloosheid zich zal
openbaren”. Het is dus een weggaan van de gelovigen in Christus Jezus en daarmee zal ook de Heilige
Geest in zijn huidige aanwezigheid Zich van deze aarde verwijderen. Uit de dn ontstane wetteloosheid
komt de wetteloze, de mens der wetteloosheid, openbaar.
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Dat stemt overeen met de profeet Daniël. We zien in Dan. 8:23 hoe Gods Woord op 2 of 3 wijzen wordt
bevestigd; daar staat: ”En in het laatst van hun koningschap (dat is het koningschap van deze wereldse
koningen, die voortkomen uit dat rijk van Alexander de Grote, dat behoort tot het laatste wereldrijk), als
de boosdoeners de maat hebben vol gemaakt, zal er een koning opstaan”. Letterlijk staat er: “een koning
opkomen”.

Paulus zegt: “eerst moet het vertrek (van de Gemeente) komen en de zoon der wetteloosheid zich
openbaren”. De NBG vertaling heeft staan: ”als de boosdoeners de maat vol hebben gemaakt”; andere
vertalingen hebben staan: ”als de overtreders de overhand nemen”.
Als er dus aan het eind van deze tijd door de regeringen der volkeren Gods heilige wetten met voeten
worden getreden, dan komt daaruit voort die koning, de antichrist, de wetteloze.
De vertaling: ”als de overtreders de overhand nemen”, vinden wij terug in Matth. 24:12, waar de Heer
Jezus dezelfde woorden gebruikt: ”En omdat de wetsverachting toeneemt zal de liefde van de meeste
verkillen”.

Andere vertalingen hebben staan: ”als de wetsverachting of de ongerechtigheid toeneemt, als de
wetsverachting de overhand gaat nemen”.

Dat zijn dezelfde woorden, die Daniël gebruikt, want het is ook dezelfde Heilige Geest.
Als de wetsverachting de overhand gaat nemen, wat gaat er dan gebeuren? Dan komt de antichrist! En
als wij dan zien, wat in Matth. 24:12 staat, dan zien wij daar de antichrist opkomen en krijgen wij daar dus
al de aanvang van de laatste zeven jaren; dat is klaar en duidelijk.
En wanneer zal dat gebeuren, en hoe? Als wij vandaag om ons heen zien, dan zien wij, hoe hand over
hand de wetsverachting toeneemt onder de volkeren der wereld en onder de zogenaamde Christelijke
volkeren en hun regeringen.
Stuk voor stuk worden Gods wetten met de voeten getreden en bewust veranderd door de regeringen.
Neem maar als voorbeeld abortuswetgeving en de euthanasie, waarmee een van de huwelijkswetten
wordt overtreden, n.l. eerbied voor het menselijk leven.
Als u vervuld bent met een heilige vrees voor God en daarom ook ontzag hebt voor Zijn Woord, dan
weet u, wat Zijn wetten zijn, niet alleen omdat u het Woord leest, maar ook als u een kind van God bent,
worden die wetten in uw hart geschreven en in uw verstand gelegd door de Heilige Geest.
Dan ziet u, hoe vandaag de wetsverachting hand over hand toeneemt, maar toch nog niet volledig, want
er is nog een weerhoudende macht hier op aarde. Paulus spreekt er van in 2 Thess. 2:6-7: ”En gij
(Gemeente van Christus) weet thans zeer wel, wat hem (de wetteloze) weerhoudt, totdat hij zich
openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking”.

Ja, dat zien wij om ons heen, want steeds meer wordt het parlement, de vertegenwoordigers van het
volk en de leiders van de meeste fracties (ook de Christelijke fracties) worden erdoor beïnvloed zonder
dat zij er zelf erg in hebben, doen zij steeds meer en meer water in de wijn en worden zij door een
bepaalde geest uit deze wereld beïnvloed, om zo te stemmen, dat de Heilige wetten van God veracht en
met voeten getreden worden.
Daarom zijn het leugen profeten, die o.a. profeteren, dat de Gemeente door de Grote Verdrukking zal
moeten gaan. Voor hen, die het Profetische Woord niet achten geldt dat woord, maar als wij acht
hebben op het Profetische Woord, dan schijnt voor ons een Goddelijk licht in deze duistere plaats, totdat
“de Morgenster” opgaat in onze harten.
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Want de komst van de Heer Jezus voor de Zijnen staat vlak voor de deur naar de profetische rede van
Matth. 24. Nog kan deze wetteloosheid niet volledig baan breken en de overhand nemen, want er is nog
altijd een tegenwerkende macht.
Totdat die tegenwerkende macht weggenomen is en dan krijgt de wetteloosheid de overhand en kan
satan zijn zoon in het vlees laten komen, de wetteloze, de antichrist, die uit deze chaos, die op elk
terrein heerst, “schijnbaar” een oplossing zal vinden, deze bovennatuurlijke super intelligente mens, die
geen gewoon mens is, maar de duivel in het vlees.
Deze zal voor een korte tijd van zeven jaar hier de wereldtouwtjes in handen krijgen en met Israël zijn
zevenjarig verbond sluiten. Maar tegenover deze geest uit de wereld, de geest uit de duivel is nog een
andere geest, de Heilige Geest, waar Paulus het over heeft in 2 Thess. 2:6-8. ”En gij weet thans wel, wat
hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd (God geeft hem zijn tijd, want tenslotte, God regeert)
Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik
nog weerhoudt (de Heilige Geest), verwijdert is”.

Het is die volheid van de Heilige Geest, Die op de Pinksterdag kwam wonen in de Gemeente als een
woonstede Gods in de Heilige Geest. Daar hebt u de Gemeente! Straks zal de Heilige Geest die
woonstede Gods in de Geest wegrukken van de aarde en met haar naar de Heer toegaan. (“de
apostasia”)

Deze Heilige Geest is dus nog altijd hier op aarde, wonend in de gelovigen. Ieder mens, die
wedergeboren is, gereinigd, geheiligd en gekocht door het kostbare bloed van Jezus Christus, is
verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte en zal samen gevoegd door die Geest, een
Tempel vormen in de Geest.
Die Heilige Geest doet nog wat in die tempel. Hebr. 10:15-17 zegt. “En ook de Heilige Geest geeft ons
daarvan getuigenis, want nadat Hij gezegd had: Dit is het verbond, waarmede Ik Mij aan hen verbinden zal
na die dagen, zegt de Here: Ik zal mijn wetten in hun harten leggen, en die ook in hun verstand schrijven,
en hun zonden en ongerechtigheden zal Ik niet meer gedenken”.

Nadat de Heer Jezus Zijn kostbaar bloed vergoten had als een losprijs voor de zielen, toen is door de
Heilige Geest allereerst de Gemeente aangeworven als de eerste vruchten van Zijn kruislijden, duur
gekocht door Zijn bloed. Dat bloed is ook het bloed van het nieuwe Verbond en hier wordt gezegd: ”Dit
is het verbond, waarmede Ik Mij aan hen verbinden zal in die dagen”.

En nu vindt U in het Oude Testament, dat alle spijsoffers moesten gezouten worden. Er mocht geen
spijsoffer op het altaar komen van God, wat ongezouten was, want het zout is immers die kracht, die het
bederf weert, het bederf weder staat, weder houdt. Daar hebben wij die weerhoudende macht.
En nu is de Gemeente niet alleen een Tempel van de Heilige Geest en heeft de Heilige Geest in elk lid
van die Gemeente, in elke levende steen van die Gemeente, Gods eeuwige wetten gelegd in verstand
en hart, maar zij zijn ook door die Heilige Geest met een Goddelijk vuur gedoopt.
Door Heilige Geest is dat Goddelijke vuur in ons, Die ons gebruiken wil als een spijsoffer en ander
voeding te kunnen geven voor God: ”tot het brengen van geestelijke offers”, zegt Petrus. En hij zegt in 1
Petr. 2:4-5. “En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren
en kostbaar, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een
heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus
Christus”.

Daarom zegt ook Johannes de Doper
in Joh. 1:26-27. “Johannes antwoordde hun en zeide: Ik doop met water; midden onder u staat Hij, van wie
gij niet weet, Hij, die na mij komt, wiens schoenriem ik niet waardig ben los te maken”.
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En in Luc. 3:16. “antwoordde Johannes en zeide tot allen: Ik doop u met water, doch Hij komt, die sterker
is dan ik, wiens schoenriem ik niet waardig ben los te maken; die zal u dopen met de heilige Geest en met
vuur”.

Die met de Heilige Geest doopt en met vuur. Deze is de eeuwige zoon van God. Die met Zijn kostbaar
bloed u en mij kocht om samen met Hem een Tempel van de levende God te zijn. Deze eeuwige Zoon
van God zegt tot de Zijnen, dat is tot ons in Marc. 9:49-50. “Want een ieder zal met vuur gezouten worden.
Het zout is goed; indien het zout echter zoutloos wordt, waarmede zult gij het smaak geven? Hebt zout in
uzelf en houdt vrede onder elkander”.

Hij doopt ons dus met de Heilige Geest en met vuur, opdat Hij een zout in ons wordt; want die Heilige
Geest legt Gods heilige wetten in ons, en nu moeten wij zo door Hem gebruikt, een zout zijn, wat het
bederf weert, tegen houdt, opdat de wetteloosheid niet de overhand over ons kan krijgen. Is het u nu
duidelijk, wat hem weerhoudt?
Het is de Heilige Geest, die woont, werkt en functioneert in de Gemeente, die hier op aarde is. Dat is die
weerhoudende macht, die de ganse Gemeente niet alleen doopt met die vuurkracht, maar ook zorgt, dat
wij zout in ons hebben, opdat wij nog een rein spijsoffer zullen kunnen zijn in deze wereld, waarvan alles
bedorven is geworden door de toenemende ongerechtigheid en boosheid.
Het zout is goed, maar indien het zout zoutloos geworden is (dat geldt voor ons), waarmede zult gij het
smaak geven? Bent u een zoutend zout in deze wereld, of is uw zout krachteloos geworden? Leven wij
meer naar de oude mens, of laten we ons als levende stenen gebruiken, om een heilig priesterschap te
vormen, tot het brengen van geestelijke offers? “Hebt zout in uzelf en houdt vrede onder elkander“.
Ziet u deze weerhoudende macht? De Heer Jezus waarschuwt, als het zout zijn kracht verliest. Zien wij
dat al niet bij vele vooraanstaande geestelijke mensen. Hun zout gaat zijn kracht verliezen, want zij
stemmen steeds meer mee en geven toe, en sluiten meer en meer een compromis, om ook de anderen,
de goddelozen te behagen, die al deze goddeloze wetten er door willen drukken.
Maar het geldt niet alleen hen, maar het geldt ook voor u en mij. Misschien hebt u het nog niet goed
begrepen, wat God bedoelt, dat u zout in uzelf moet hebben.
Laat ik u dan de woorden voorlezen van de apostel Paulus in Col. 4:5-6 dan wordt het duidelijk, wat God
van u vraagt: “Gedraagt u als wijzen (d.w.z. blijf vol van de Heilige geest) ten opzichte van hen die buiten
staan (ziet u onze verantwoordelijkheid?), maakt u de gelegenheid ten nutte (nu komt het) uw spreken zij
te allen tijden aangenaam, niet zouteloos. (d.w.z. sta pal, waar het om Gods Heilig Recht en Wet moet
gaan, begin in uw eigen gezin en daar waar u geplaatst bent of met wie u in gesprek komt). Gij moet
weten, hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven“.

Dit krijgt u door de Heilige Geest, blijft dus wel vervuld met de Geest, laat het heilige vuur des Geestes
brandend blijven in u, dat gij ook het Profetische Woord onderzoekt; dat gij een biddend leven hebt met
uw Heer! In zijn gemeenschap werken Zijn heilige wetten eerbied en ontzag in ons, omdat wij weten, dat
dit het juiste waarachtige leven is, opdat wij daar naar zullen leven door de Geest van God, Die het in
ons hart en verstand legt, opdat wij daarnaar handelen en daarvan ook spreken tegenover de buitenwacht.
Maar als het zout, zouteloos zal worden, door dat het zijn weerhoudende macht verliest. Als de ware
gelovigen, die de Heer Jezus kennen, die getrouw zijn en vol van de Geest zijn door Hem van deze
aarde worden weggenomen, wat zal er dan gebeuren?
Dan zal de wetteloosheid de overhand hebben. We zien nu reeds, hoe de wetteloosheid begint te
komen, waaruit de wetteloze, de antichrist te voorschijn komt en aan de macht zal komen.
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Het moet u dus wel duidelijk zijn, dat u, als Gemeente, met die eerste verzen uit Matth 24 wel te doen
heeft, maar dat na vers 12 de kentering gaat komen. En dat zal ik u nog op andere plaatsen ook laten
zien uit het Woord van God.
Zegt Jezus niet in Luc. 21:28. “Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, ziet omhoog, want uw
verlossing genaakt”.

De tijd is kort, wees dan niet als die dwaze maagden, maar weest wijs, zoals Col. 4 zegt. Want de bruid
is altijd wijs, daar zij niet alleen de lampen brandende heeft. Het Profetische Woord, dat schijnt als een
licht in de donkere nacht, zodat zij niet zo gauw bewogen wordt door valse profetieën, die vandaag
uitgesproken worden. Want zij gaat die eerst rustig toetsen.
Wij zouden dankbaar zijn, als er een juiste profetie zou komen. Maar wij hebben er geen behoefte aan,
want wij hebben het Woord en weten, dat dit echt is. Dat draagt het waarmerk van God zelf en wij vinden
er alles in, wat wij nodig hebben, voor deze tijd.
Broeders en zusters, nog is hier de Geestelijke Tempel aanwezig. Bent u al een steen van deze Tempel? Hebt u zich al overgegeven aan die Levende Steen, die Hoeksteen die Jezus Christus is. En zo ja,
laat u zich dan nu reeds als levende stenen gebruiken.
De Heer Zegene u.
Amen.
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