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Geachte lezer,     
 
Het verheugd ons, u deze studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie 
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 studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit moge-lijk is, 
beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het al-gemeen 
praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.  
 
Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie 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 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 
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 laten wij het Woord openslaan en met elkaar lezen 1 Cor.10:1-13 “Want ik stel er 
prijs op, broeders, dat gij weet, dat onze vaderen allen onder de wolk waren, allen door de zee heengingen, 
allen zich in Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee, allen hetzelfde geestelijke voedsel aten, en allen 
dezelfde geestelijke drank dronken, want zij dronken uit een geestelijke rots, welke met hen medeging, en 
die rots was de Christus. En toch heeft God in het merendeel van hen geen welgevallen gehad, want zij 
werden neergeveld in de woestijn. 
 
Deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied, opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben, 
zoals zij die hadden. Wordt ook geen afgodendienaars zoals sommigen van hen, gelijk geschreven staat: 
Het volk zette zich neder om te eten en te drinken, en zij stonden op om te dansen. En laten wij geen hoere-
rij plegen, zoals sommigen van hen deden, en er vielen op één dag drieëntwintigduizend. En laten wij de 
Here niet verzoeken, zoals sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de slangen.  
 

En mort niet, zoals sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de verderfengel. Dit is hun 
overkomen tot een voorbeeld (voor ons) en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het 
einde der eeuwen gekomen is. Daarom, wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle. Gij hebt geen boven-
menselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen ver-
zocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt”. 
 
In het 11e vers lezen wij: ”Dit is hun overkomen tot een voorbeeld (voor ons) en het is opgetekend ter 
waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is”. Wij kunnen ook zeggen: “het einde 
der tijden of tijdperken”. Eén van de namen van God in het Oude Testament is “El Olam”. (Gen. 21-33) 
Deze naam betekent, dat Hij God is, die de Schepper van de tijdperken, tijden of eeuwen is. 
 
God geeft in Zijn alwijze plan ook zeven tijdperken of tijdsbedelingen aan, vanaf de schepping van de 
mens tot de voleinding van de aarde en hemel, waaruit God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal 
scheppen. 
 
Het eerste tijdperk is het tijdperk van het Paradijs of de tijdsbedeling van de onschuld. 
 
Het tweede tijdperk begint met de zondeval en eindigt voor de zondvloed, ook wel de tijdsbedeling onder 
het geweten genoemd. 
 
Het derde tijdperk vangt aan met de zondvloed en eindigt bij de torenbouw van Babel. In dit tijdperk stelt 
God de overheid in en plaatst Hij de mens onder dit gezag. Dit tijdperk wordt daarom ook wel genoemd: 
de bedeling onder het gezag van de overheid. 
 
Het vierde tijdperk, de Patriarchale tijd of tijdbedeling onder de belofte loopt vanaf Abram tot aan Mozes. 
 
Het vijfde tijdperk begint bij de uittocht van het volk Israël uit Egypte (onder Mozes) en eindigt op 
Golgotha. Dit is de tijdsbedeling onder de wet.  
 
Na het kruis, de opstanding, de hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest komen wij in:  
 
Het zesde tijdperk, het tijdperk onder de genade, waaronder wij nu nog leven. Deze genadebedeling 
loopt spoedig ten einde en eindigt bij de opname van de Gemeente.   
 
Daarna volgt de Heer Jezus’ tweede komst op aarde met de Zijnen, dat het begin is van: 
 
Het zevende en tevens laatste tijdperk; het millennium of het Duizendjarig Vrederijk onder de 
heerschappij van de Heer Jezus en de Zijnen. Hierna volgt de schepping van de nieuwe hemel en de 
nieuwe aarde. 
 
Het Griekse woord wat in het 11e vers staat voor ”einde der eeuwen“ is “Synteleia” en drukt eigenlijk uit, 
dat al die tijdperken hun voleinding krijgen in het zesde, waarin wij dus nu leven; die tijdperken stromen 
als het ware hier samen en dat is een geweldige zaak. Het lijkt mij juist, om nog eens, ter waarschuwing, 
uw oog en hart te richten op de tekenen der tijden en dit te doen vanuit het Woord.  
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Wij leven in de voleinding van al die voorgaande tijdperken, die gaan samenvloeien in een ontzettende 
stroom, waarop God ook met Zijn gericht gaat komen; want op elk tijdperk volgde een Godsgericht. Wij 
willen ons vandaag alleen bezighouden met de eerste twee tijdperken, die er dus waren voor de 
zondvloed. We beginnen met het eerste tijdperk, dus die van het Paradijs. 
 
Ieder tijdperk wordt ingeluid door een nieuw verbond, dat God met de mens sluit en zo ging Hij ook met 
Adam en Eva voor de zondeval een verbond aan; maar wij zien ook, dat de mens iedere keer faalt en 
dat hij aan het eind van ieder tijdperk de maat vol maakt, zodat God met gericht en oordeel moet komen. 
 
En als de Heilige Geest, door de apostel Paulus ons nu laat zeggen ”Het is opgetekend ter waarschu-
wing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is”, dan is het dus van groot belang, dat wij het 
einde van elk tijdperk in ogenschouw nemen, om onze tijd vandaag te kunnen verstaan.  
 
Het einde van het Paradijstijdperk was, toen de duivel zijn instrument gevonden had (de slang) en door 
middel van dit medium de mens tot zonde bracht. Zo zal de duivel ook in dit tijdperk, waarin wij nu leven, 
zijn supermedium vinden en verkrijgen, zijn super instrument de antichrist, die de hele wereld zal verlei-
den. 
 
Wij willen daarom nu aandacht schenken aan enkele belangrijke punten. Het eerste punt is, dat aan het 
einde van het Paradijstijdperk, Adam en Eva meer luisterden naar de listige woorden, die de duivel door 
middel van de slang, tot hen richtte, dan dat zij zich vasthielden aan de Woorden van God.  
 
De mens geeft in onze tijd, dus aan het einde der eeuwen, veel meer gehoor aan valse profeten, valse 
leraars en aan de listige woorden van de duivel, dan dat zij zich vasthouden aan het Woord van God. De 
Heer Jezus heeft ons hiervoor in Zijn profetische rede tot driemaal toe gewaarschuwd, wat wel heel 
bijzonder is. Wij moeten dit dus wel zeer ernstig nemen. 
 
In Matt. 24:4-5 waarschuwt de heer Jezus ons allereerst met de volgende woorden: ”En Jezus antwoord-
de en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleidde! (satan beschikt vandaag over zeer vele valse 
“christelijke” profeten en leraren). Want velen zullen komen onder mijn naam (zij dienen zich dus aan 
onder de naam van de Heer Jezus) en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden”. 
 
In Matt. 24:11 waarschuwt de Heer Jezus ons voor de tweede maal: ”En vele valse profeten zullen 
opstaan en velen zullen zij verleiden”. Ziet u, dat wat in het Paradijs al begon, krijgt een ontzettende 
voleinding in onze dagen.  
 
Voor de derde maal waarschuwt de Heer Jezus in Matt. 24:23-25, waar wij lezen ”Indien dan iemand tot u 
zegt: Zie, hier is de Christus, of: Hier, gelooft het niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten 
opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen 
zouden verleiden. Zie, Ik heb het u voorzegd”. (lees de studie op onze Website “waarom velen niet genezen”) 
 
Door de Heilige Geest geleid heeft de apostel Petrus ons hiervoor ook ernstig gewaarschuwd. Wij lezen 
dit in 2 Petr. 2:1-2 ”Toch zijn er ook valse profeten onder het (Joodse) volk geweest, zoals ook onder u 
valse leraars zullen komen (N.T. Gemeente), die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs 
de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend. En 
velen (ziet u, dat ook hier weer staat: “velen”) zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun 
schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden”. 
 
En laten we eens zien, wat Paulus door de Heilige Geest nog moet zeggen in 1 Tim. 4:1-2 ”Maar de 
Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaal-
geesten en leringen van boze geesten volgen, door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen 
geweten gebrandmerkt zijn”.  
 
Er staat in vers 1 ”doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen”. In de grondtekst 
vinden we een Grieks woord, dat betekent: “leringen, die door demonen zijn ingegeven”. Wij zien dus, 
hoe op dit punt het Paradijstijdperk in onze tijd haar voleinding krijgt. 
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En vergist u zich niet, die voleinding is vandaag de dag volop aanwezig door zogenaamde “christelijke” 
items die valse profeten en leraren gebruiken. Zullen we er eens enkele noemen die in onze tijd hoogtij 
vieren in de Gemeenten, maar die nergens, maar dan nergens in de Bijbel, Gods Woord, worden 
gezegd om dat te doen en het ergste is dat vele, vele Christenen zwijgen en het zelfs accepteren deze 
gang van zaken.  
 
Wat denkt u van kerst, het feest van de goddeloze Nimrod, terwijl God Pesach Zijn eerste feest noemt 
om te vieren, de kinderdoop, het vallen in de Geest en dan als dronkaards op de grond liggen te 
kronkelen, vele genezingsdiensten met massale genezingen (lees de studie op onze Website “waarom velen 
niet genezen”), diensten waar duizenden mensen op af komen en dan zegt men ook nog dat velen de 
Heer Jezus hebben aangenomen, maar zonder zich te hebben verootmoedigt en geknield zijn bij het 
kruis, eigen tongentaal met ook nog eigen vertalingen van die tongentaal, carnaval, valse functies in de 
kerken zoals o.a. pauzen, dominees, vele kerkelijke organisaties, christelijke politieke partijen, volledige 
politieke samenwerking van zogenaamde “christelijke” partijen (CDA – Christen Unie) met partijen (VVD en D66) 
die abortus legaliseren, die de geaardheid (homofilie) zoals in Sodom en Gomorra gedogen, die 
euthanasie gedogen, die gedogen dat kinderen op school (lager onderwijs) leren dat er niet alleen 
meisjes en jongens zijn, maar ook dat er transgenders en dergelijke zijn. En dit wordt allemaal mogelijk 
gemaakt doordat “Christenen” het allemaal gedogen. (CDA – Christen Unie) Een ieder die op deze partijen 
heeft gestemd, is hier mede verantwoordelijk voor, laat dat duidelijk zijn. En zo kunnen we nog wel een 
hele, hele tijd doorgaan. Men vergeet volledig dat wij alleen door genade behouden zijn en dat houd in 
dat wij het in principe totaal niet verdienen.  
 
Het is “de onuitsprekelijke genade van God in de Heer Jezus, de Christus der Schriften”.   
 

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

 
Maar dit is in Nederland reeds jaren geleden volledig overboord gegooid. (lees de studie op onze Website 
“de geschiedenis van de kerk”)  
 
Het tweede punt, waar ik u bij wil bepalen is, dat de mens meer waarde hecht aan het opdoen van 
kennis en wetenschap, dan waarde te hechten aan het leven. In plaats van de vruchten van de boom 
des Levens te nemen en te eten, die eeuwig leven zouden geven, hechtten Adam en Eva meer waarde 
aan het eten van die verboden vrucht van de boom der kennis van goed en kwaad. 
 
Ook dat krijgt in onze tijd, wat het samenstromen is, de “synteleia”, van alle voorgaande tijdperken, de 
ontzettende voleinding. Het mensdom hecht vandaag immers meer waarde aan het opdoen van allerlei 
kennis en wetenschap, in plaats van zich uit te strekken om het Leven te verkrijgen, het waarachtige 
eeuwige Leven, dat God ons allen door Zijn genade aanbiedt in de Heer Jezus. En aan het begin van 
ons tijdsperk kwam dat oordeel al over Israël. 
 
Wij hebben in 2 Petr. 2:1 gelezen, hoe Israël ons tot voorbeeld is, dat het zo’n zware gang van bijna 2000 
jaar vervolging en verdrukking moet doormaken, wat mede hierin zijn oorzaak heeft, omdat zij het Leven, 
het waarachtige Leven, wat God hun aanbiedt, versmaden. 
 
De apostel Paulus moest het hun aanzeggen, toen hij het Evangelie eerst aan de Joden bracht, maar 
zich toen van hen moest afkeren om naar de heidenen te gaan. In Hand. 13:46 lezen wij daarvan ”Maar 
Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig: Het was nodig, dat eerst tot u het woord Gods werd gesproken, 
doch nu gij het verstoot en u het eeuwige leven niet waardig keurt, zie, nu wenden wij ons tot de 
heidenen”.  
 
Zij verstootten het Woord Gods en dat is de Heer Jezus en dat is in wezen de Boom des Levens. Maar 
wat toen voor Israël gold, dat geldt nu voor heel de wereld (Christelijke wereld), voor alle volkeren, want 
zij jagen naar allerlei kennis en wetenschap op ieder gebied. 
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De mens daalt af tot in het diepste van de oceanen om maar kennis op te doen. Men graaft in de aarde 
en men wil weten, hoe de oorsprong van haar materie is en hoe bijvoorbeeld het atoom opgebouwd is. 
 
Men wil weten, hoe het op de maan en andere planeten is. Men jaagt wel naar kennis en wetenschap, 
maar niet naar het waarachtige Leven en naar de woorden des Levens, die de Heer Jezus verkondigen. 
 
De Schrift zegt ons immers duidelijk in 1 Joh. 5:12 ”Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van 
God niet heeft, heeft het leven niet”.    
 
Men kan alles weten willen en er naar jagen, maar het baat ons niets, als wij de Heer Jezus niet 
persoonlijk bezitten; dat wil zeggen dat wij ons gehele hart en leven aan de Heer Jezus uitleveren, ons 
radicaal met geest, ziel en lichaam aan Hem overgeven, zodat wij het eigendom van de Heer Jezus zijn. 
(“Wederom geboren worden” Joh.3:3-7)   
 
Dan kunnen wij zeggen: ja, ik ben van de Heer Jezus en de Heer Jezus is van mij; dan bezit ik de Zoon.  
Als ik de Heer Jezus zo volkomen aanvaard als Heer over mijn hart en leven, dan heb ik ook deel aan 
Zijn kruisdood en opstanding en dan komt Hij met Zijn Geest woning in mij maken, dan leeft de Heer 
Jezus in mij. 
 
Er staat niet of wij in de Zoon of in een uitwendige Heer Jezus moeten geloven, want dat baat een mens 
absoluut totaal niets, evenmin als het u zal baten, als u in gezond voedsel gelooft en het toch niet eet. 
“Wie de Zoon heeft, heeft het leven, maar wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet”.   
 
En weet u, wat dan het wonderlijke is, als wij dus van de Boom des Levens nemen, die God ons 
aanbiedt in de Heer Jezus, dan krijgen wij ook van alles de ware kennis en wetenschap. Colossenzen 
zegt het ons zo duidelijk, maar eerst moeten wij ons hart en leven aan de Heer Jezus geven en dan pas 
zal blijken, dat al die kennis en wetenschap van de mens misleiding en dwaasheid zijn. 
 
Want de ware kennis en wetenschap is in God en in de Heer Jezus alleen. In Col. 2:2b-3  lezen wij ”van 
een volledig inzicht, en zij het geheimenis Gods mogen kennen, Christus, in wie al de schatten der wijsheid 
en kennis verborgen zijn”. Buiten de Heer Jezus is er niets, alleen de dood; maar in de Heer Jezus is 
alles. Dat lezen wij in Col. 2:9-10 ”want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk; en gij hebt de 
volheid verkregen in Hem”. 
 
Wij komen nu bij het derde punt. God schiep man en vrouw gelijkwaardig, alleen met dit verschil, dat de 
man het eerst geschapen werd en daarna de vrouw geschapen werd uit de man. Zodoende is de man 
het hoofd, maar de vrouw had hierdoor geen minderwaardige positie verkregen; zij moest alleen de man 
erkennen als haar hoofd.  
 
U weet, hoe de vrouw de oorzaak is geworden van de zondeval; zij nam eerst van die boom en gaf toen 
ook haar man te eten. Daarom zei God tot de vrouw in een rechtvaardig gericht het volgende in Gen. 
3:16 ”Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermeerderen de moeite van uw zwangerschap, met smart zult gij 
kinderen baren en naar uw man zal uw begeerte uitgaan, en hij zal over u heersen”. Eva, die een gesprek 
aanvaardde met de slang kende haar man daar niet in en handelde dus toen ook voor Adam. Als straf 
daarvoor heeft God gezegd: ”hij (de man) zal over u heersen”. 
 
En wat zien wij vandaag tot het uiterste komen, de emancipatie van de vrouw, die naar eigen wil en 
onder aanvoering van de geest van de duivel, haar plaats wil innemen, die haar in deze tijd niet toekomt.    
God zal deze uitspraak uit Gen. 3:16 alleen opheffen, als straks de vloek weggenomen zal worden en Hij 
in het millennium iets nieuws zal scheppen. 
 
In Jeremia staat ”de vrouw zal de man omvangen”; dan gaat er iets nieuws komen. Tot die tijd heeft men 
zich dus te onderwerpen aan Gods Woord. De satan wist wel, dat hij niet direct bij Adam zelf moest 
aankloppen, maar dat hij Adam ten val moest brengen door de vrouw; de vrouw is immers als lichaam 
van de man, de gevoelige kant van de mens. 
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Zij is meer de gevoelsmens dan de man en is zeer mediamiek. En vandaag zien wij, hoe de demonen, 
de boze geesten, juist bij de vrouwen vele media vinden en aan het hoofd van valse leringen, ook 
Christelijke leringen, staan vrouwen. De apostel Paulus zei door de Heilige Geest niet voor niets, dat de 
 
 
vrouwen niet met ongedekt hoofd in de Gemeente zullen profeteren of leren, maar dat zij zich stellen 
zullen onder de man. Zij staan anders veel te veel open voor de invloed van boze engelen.  
 
In 1 Cor. 11:10 staat het duidelijk: ”Vanwege de engelen”. Vandaar dat er mede door vrouwen zoveel 
valse leringen komen en helaas ook dikwijls door zusters, die in de Gemeente profeteren. God zegt door 
de apostel Paulus in 1 Tim. 2: 12-14 ”maar ik sta niet toe, dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de 
man heeft; zij moet zich rustig houden. Want eerst is Adam geformeerd en daarna Eva. En Adam heeft zich 
niet laten verleiden, maar de vrouw is door de verleiding in overtreding gevallen”. Dit zijn woorden, die  
Paulus, de gezalfde dienstknecht en apostel spreekt door de Heilige Geest op gezag van God. 
 
(Opmerking ter voorkoming van verkeerde conclusies: Paulus heeft het hier over vrouwen die getrouwd 
zijn, niet vrouwen die niet getrouwd zijn en ook gaat het niet over weduwen. Lees daarom de zeer ingrij-
pende studie op onze Website over “Vrouw zijn in de Gemeente”, die dat onderwerp uitvoerig behandeld) 
 
Wij gaan nu naar de tweede tijdsbedeling toe. Over deze tijdsbedeling heeft de Heer Jezus in Matt. 24:37 
gezegd ”Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn”.   
 
Dat is de parousia. In vers 38 en 39 zegt de Heer er wat bij: ”Want zoals zij in (die) dagen vóór de 
zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in 
de ark  ging, en zij niets merkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de 
Zoon des mensen zijn”. Wat bedoelt de Heer Jezus? 
 
Als een teken van die dagen voor de zondvloed, zegt de Heer Jezus, dat de mensen etende en drinken-
de, huwende en ten huwelijk gevende waren. Was dat dan verkeerd of zondig? Neen, op zichzelf was dit 
natuurlijk niet verkeerd, want God heeft immers Zelf het zo ingesteld, dat de mens zou eten en drinken, 
daarom gaf Hij de mens organen, die voor het eten en drinken nodig zijn. God heeft ook het huwelijk 
ingesteld. Wat bedoelt de Heer Jezus hier dan mee? 
 
Namelijk dit: dat de mensen in die dagen (aan het eind van dat 2e tijdperk) voor niets anders tijd hadden, 
dan alleen maar voor eten en drinken, voor huwen en ten huwelijk geven en voor kopen en verkopen.  
Zij hadden nergens anders tijd voor, dan voor die dingen. 
 
Maar zij dachten niet aan de eeuwigheid, zij dachten er niet aan zich te bekeren en zich diep te 
verootmoedigen voor God. Tegenwoordig denkt men er niet aan om te komen aan de voeten van het 
kruis, waar God in Zijn grote liefde, ontferming en genade, de zonde en schuld van de mens op Zich 
nam in Zijn Zoon de Heer Jezus, die voor ons die smadelijke dood van het kruis moest ondergaan, opdat 
wij zouden kunnen ontkomen aan het oordeel en het gericht van God. 
 
Maar ook vandaag heeft de mens alleen maar tijd om te eten en te drinken, te huwen en ten huwelijk te 
geven. Men scheidt en trouwt weer opnieuw en dikwijls ook in de zogenaamde vrije liefde trouwt men 
niet eens meer, maar leeft zo maar samen. Dat was ook één van de kenmerken in de dagen van Noach. 
 
Voor ons, die in dit tijdperk leven, waarin al de vorige tijdperken hun geweldige voleinding krijgen in een 
massale stroom, die het hele mensdom tracht weg te spoelen, is er maar een mogelijkheid tot redding: 
dat is de redding, die God ons gegeven heeft in de Heer Jezus, de Ark des Verbonds. 
 
Als u vandaag een bloeiende zaak wil hebben, dan moet u niet beginnen in de textiel, maar dan moet u 
een patatfrites kraam beginnen. Men heeft immers nergens anders meer tijd voor dan voor eten en drin-
ken en niet te vergeten seks. Ja, in die tijd leven wij nu. Da Costa heeft het al gezegd: ”de krant kan men 
straks naast de Bijbel leggen“. 
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Wij willen nu nog enkele andere kenmerken bekijken. In Gen. 6:1-2 lezen wij nog enkele dingen. ”Toen 
(dus in de dagen voor de zondvloed) de mensen zich op aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun 
dochters geboren werden, zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren, en zij namen  
zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen”.  
 
Wat was dus ook één van de kenmerken van die tijd? Een geweldige toename van geboorte, een 
geweldige toename van het menselijk geslacht. En wat lezen wij vandaag? Waar is men zo bezorgd 
over? De overbevolking. Ziet u de synteleia? 
 
Verder staat er dat de zonen Gods zagen, dat de dochters der mensen schoon waren. Weet u wat dat 
betekent? In die dagen begonnen de vrouwen (de dochters der mensen) zich schaamteloos te kleden. 
We zien hier een tentoonstelling van de verleiding en verlokkende schoonheid van de vrouw; zij deed 
dat in schaamteloze kleding en make-up en in allerlei andere dingen. Dat was ook één van de tekenen 
van de dagen voor de zondvloed. En wat zien wij vandaag?  
 
Niets anders! Wij zien een schaamteloos optreden van meisjes en vrouwen, een zich tentoonstellen in 
verlokkende en verleidende schoonheid, wat alleen maar de begeerte van het vlees opwekt. De profeet 
Jesaja heeft hiervan geprofeteerd in Jes. 3:16-23, waar wij het volgende lezen: ”Voorts zeide de Here: 
Omdat de dochters van Sion verwaten geworden zijn en rondlopen met gerekte hals en lonkende ogen, 
omdat zij met trippelende gang wandelen en haar voetringen laten rinkelen, zo zal de Heer de schedel der 
dochters Sion schurftig maken en de Here zal haar schaamte ontbloten. Te dien dage zal de Here 
wegnemen de pronk der voetringen, de voorhoofdbanden, maantjes, oorhangers, armbanden, sluiers, 
hoofddoeken, voetkettinkjes, gordels, reukflesjes, tovermiddelen, zegelringen, neusringen, feestgewaden, 
mantels, omslagdoeken, tasjes, handspiegels, onderkleding, hoofdtooi en overkleding”.   
 
Dat is Gods Woord ook voor deze eindtijd; want dit geldt niet alleen voor de dochters van Sion, maar ook 
voor de meisjes en vrouwen van deze tijd. God had Israël aangesteld om een priesterlijk getuigenis van 
Hem te geven; maar het zout is zouteloos geworden. Israël was het zout der aarde. Maar Israël is 
smakeloos geworden. De heidense volkeren zijn niet beter en ook de zogenaamde Christenvolken niet.  
Het is alles schaamteloos, maar God komt met Zijn gericht.                                                                                                                                                     
 
Er is al in 1762 geprofeteerd over de twee wereldoorlogen, die wij hebben gehad. Er is toen al gezegd, 
het zullen ontzettende oorlogen zijn en na die oorlog zal er over vrede gesproken worden, maar toch zal 
er geen echte vrede zijn, wel een valse vrede, de toestand zo als wij die nu hebben. 
 
Er is ook gezegd dat er een tijdperk zou zijn met aan de enen kant ontzettende weelde en aan de 
andere kant ontzettende armoede en honger. Is dat niet zo? En in die tijd zouden de meisjes en vrouwen 
niet meer weten, hoe zij zich zullen kleden vanwege de weelderigheid, grootsheid en trots. De mode 
verandert heel veel; het is immers, dan kort, dan lang, dan wijd en daarna weer nauw; maar God komt 
met het gericht.  
 
Als we deze profetie van toen lezen, dan weten wij waarvoor wij staan. Daarom “Zult gij gereed zijn, als 
de bruidegom komt? Is uw lamp bereid voor Hem? Bent u vol van de olie, de Geest? Is uw hart 
gereinigd door het bloed van de Heer Jezus”? 
 
We gaan nog even in op die tovermiddellen, waarover in Jes. 3:20 gesproken is. Er zitten namelijk niet 
alleen reukflesjes in de tasjes van de vrouwen, maar ook tovermiddelen. Wat bedoelt de profeet 
hiermee? Hij bedoelt de verdovende sigaretten, de peppillen, de soft en hard drugs, die als het ware 
tovermiddelen zijn. ’s Morgens gauw een pilletje om je fit te voelen, op een feest pillen om je volledig te 
kunnen geven en high te zijn, zo komen de mensen steeds meer met de demonen en hun machten in 
aanraking. 
 
Nu komen wij bij het derde punt, dus weer een kenmerk van de dagen van voor de zondvloed. We lezen 
nogmaals Gen. 6:2 ”zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren, en zij namen zich 
daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen”. 
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We weten uit de Schrift, dat deze zonen Gods engelen zijn, die hun beginsel hebben verlaten. De Schrift 
verklaart ons dat ook duidelijk in het Nieuwe Testament. Dat is echter niet ons onderwerp, zodat wij er 
niet verder op ingaan. 
 
Het gaat eigenlijk hierom, dat er in die dagen dus een ongeoorloofde gemeenschap was tussen de 
mensen en de geesteswereld. Dat is ook het kenmerk van deze tijd: een toename van gemeenschap  
 
met demonen en gevallen engelen, wat duivelsverkeer is; ook spiritisme en andere vormen van occul-
tisme nemen toe, helaas ook onder hen, die zich Christenen noemen. 
 
In 1 Tim. 4:1 hebben wij dit verschijnsel ook duidelijk gelezen wat betreft het volgen van leringen van 
boze geesten (demonen). “Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen 
van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen”. 
 
Als apostel van de Heer Jezus waarschuwt Paulus in 1 Cor. 10:20 ernstig voor deze tijdsbedeling. Wij 
zien dus, dat dit ook weer verband houdt met de aanvangstekst van 1 Cor. 10:20 ”Integendeel, dat hun 
offeren een offeren is aan boze geesten en niet aan God en ik wil niet, dat gij in gemeenschap komt met de 
boze geesten”.    
 
Vandaag treden ook Christenen in gemeenschap met boze geesten. Zij vragen waarzeggers (sters) naar 
de toekomst, zij geloven onder welk sterrenbeeld zij geboren zijn en ze laten daarom horoscopen maken 
en doen dus aan astrologie. Zij dragen zelfs afbeeldingen van de dierenriem, waaronder zij geboren zijn; 
ze gaan naar strijkers en magnetiseurs, ze vragen geesten van doden en vereren gestorven familieleden 
met kaarsjes en missen, zoals de heidenen vroeger dat ook deden.  
 
Men gelooft aan allerlei profetieën en waarzeggingen, die komen uit inspiratie van demonen. Er zijn te-
genwoordig in samenkomsten hele diensten alleen gewijd aan genezing en men reist de wereld af om 
maar wonderen te zien en te ondergaan, doch men verlaat zich niet op God! En dan hoor je dat velen 
een keuze hebben gemaakt voor Jezus, maar als je aan deze mensen vraagt of ze zich totaal 
verootmoedigd hebben tegenover God, dan kijken ze je zeer verbaast aan. 
 
In Openb. 9:20-21 vinden wij, waar het allemaal naar toe gaat: ”En wie van de mensen overgebleven 
waren (de eerste ontzettende gerichten van God, zijn dan al over deze goddeloze wereld gekomen), die 
niet gedood waren door de plagen, bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, om de boze 
geesten (demonen) niet (meer) te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, 
die niet kunnen zien, noch horen of gaan; en zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun 
toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen”.   
 
Hier staat in het Grieks voor “toverijen” weer het woord “pharmakeia”, waarvan ons  Nederlandse woord 
pharmacie is afgeleid. Men gebruikt vandaag allerlei verdovende middelen en men komt dan in aanra-
king met de geesteswereld. Men is dan “in” of “high“, zegt men; ja, “in de duivel” en “in de hel“. 
 
Amsterdam is tegenwoordig niet alleen een Sodom en Gomorra, dat al lang onder het oordeel van God 
ligt, maar het is ook een brandpunt van al deze duivelsverering en aanbidding. Er is ook een duivelskerk, 
waar zwarte missen worden gelezen en men vindt het ook nog mooi en laat het allemaal toe! Toch 
durven wij Nederlanders ons nog vaak een “Christelijk land” te noemen, maar er heerst hier in Nederland 
een door en door heidendom, de heidenen leven dan nog ten minste in onwetendheid. Merendeel van 
onze landbestuurders zijn vrijmetselaars. En zo gaan we naar het einde? 
 
Het gericht van God is al lang met deze wereld bezig, maar kan nog niet losbarsten, omdat Zijn ware 
Gemeente hier nog is. Dat kleine kuddeke, de ware Gemeente is nog de kurk, waarop deze wereld blijft 
drijven en zich nog staande houdt.  
 
Ja, dat is het verachte groepje fundamentalisten, die ouderwets zijn, die vasthouden aan het Woord van 
God en geloven in de reinigende en verlossende kracht van het bloed van het Lam en de komst van de 
Heer Jezus verlangend verwachten. 
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Zij steunen niet op één of andere denominatie, maar bezitten de Heer Jezus; dat is het kleine handjevol 
gelovigen, dat overal verspreid is over deze wereld en ter wille van hen houdt God Zijn toorn nog in; 
want God kan niet met Zijn toorn komen, zolang Zijn ware kinderen nog hier zijn.  
 
Maar Hij KOMT! En Hij komt met haast om Zijn kinderen weg te nemen uit deze verdorvenheid en dan 
barst het oordeel van God los. Let op de tekenen van de tijden! 
 
In het vierde punt zullen wij eens zien wat God nog meer zegt in Gen. 6:5 ”Toen de Here zag, dat de 
boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van hun hart voortbrachten te 
allen tijd slechts boos was, berouwde het de Here”. En dan vers 11 en 12 ”De aarde nu was verdorven voor 
Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, 
want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven”. 
 
U kunt de krant, de T.V, de computer met het nieuws naast de Bijbel leggen? Luistert u naar het journaal 
met de Bijbel erbij? Dan hoort en ziet u niets anders dan wat de Bijbel zegt van deze eindtijd: geweld-
pleging, diefstal, moord, wetteloosheid, tuchteloosheid, bandeloosheid, enz.. Wij weten dat Gods Woord 
zegt, dat uit deze wetteloosheid, de wetteloze aan de macht zal komen, n.l. de antichrist. Deze wette-
loosheid is de wegbereiding voor de antichrist, zoals de toebereiding van de Gemeente in reinheid en 
heiligheid de weg bereidt voor de komst van de Hemelbruidegom. 
 
Aan welke zijde staan wij? Aan het eind van de Bijbel in Openb. 22:11-12 vinden wij het volgende staan: 
”Wie onrecht doet, hij doet nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij 
bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn 
loon is bij Mij om een ieder te vergelden (ook de goddeloze), naar dat zijn werk is”.   
 
Er zijn maar twee wegen. Behoren wij bij hen, die onrecht doen en die vuil zijn; of laten wij ons steeds 
meer rechtvaardigen en heiligen door de Heer en door Zijn Geest? Hoe heeft de profeet Micha deze tijd 
geschilderd? Daar vinden wij de tijd beschreven van onze dagen, waar Israël nog doorheen moet in 
Micha 7:2 ”De vrome is verdwenen uit het land”. Daarmee wordt de Gemeente bedoeld, die immers al 
weggerukt is. 
 
Wij willen tot slot nu nog een vijfde punt behandelen. Uit de goddeloze verbintenis tussen de mensen-
wereld en de geestenwereld (de gevallen engelen) kwamen de reuzen tevoorschijn; die waren dus hun 
kinderen en ook hun nageslacht. Van die reuzen wordt in Gen. 6:4 gezegd: ”De reuzen waren in die da-
gen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun 
(kinderen) baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam”. 
 
In die dagen waren er dus reuzen, die voortkwamen uit een goddeloze verbintenis. En ook vandaag zien 
wij, hoe er een geslacht is uit goddeloze ouders, die maar raak leven. Er is een geslacht uit voort- 
gekomen, dat ook reuzen oplevert, reuzen op elk terrein. In de politiek zien wij grote volksmenners, die 
geweldig en brutaal kunnen spreken en redeneren, waar de mensen achteraan gaan. Wij zien dat ook bij 
massale (Christelijke) samenkomsten waar sprekers van naam de toegestroomde massa beïnvloeden 
door hun overheersende preken.  
 
Dat zijn de goden van vandaag, de halfgoden. De wereld heeft nog niets geleerd sinds Adolf Hitler en 
Joseph Goebbels die ook reuzen waren. Men weet, dat Hitler waarschijnlijk een onecht kind was en dat 
hij zich altijd met demonen bezig hield.  
 
Het grootste deel van de wereld moest eerst niets van hem hebben. Maar de dwazen van vandaag zien 
niet, dat zij allang weer andere reuzen begeren, die nog erger zijn. U ziet die reuzen overal: in de poli-
tiek, in de sport, in de film (de filmsterren); in de wetenschap enz..  
 
Dat zijn de groten van deze tijd! Weet u, dat de meeste grote uitvinders van deze tijd, mannen die door 
de wereld bejubeld worden en die zulke geweldige prestaties geleverd hebben, dat de meeste van hen 
spiritisten zijn en dus aan de geestenwereld vragen en van daaruit dan ook geïnspireerd worden? Ook 
zijn de meesten van hen vrijmetselaars. Dit alles is een over bekend feit! 
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Het is een zeer boze tijd, waarin wij vandaag leven, want zo gaan de reuzen samen de weg bereiden 
voor de reus, die komen gaat, de antichrist, die grote woorden tegen God en Zijn gezalfde zal richten.   
 
Ook achter de antichrist zal de wereld aanlopen. Kijk maar om u heen; er zijn vele, vele gelovigen, die 
bijvoorbeeld bepaalde sprekers van naam nalopen, omdat ze geweldige redenaars zijn.  
 
Of, ….. of willen wij luisteren naar de stem van God, naar die dienstknechten, die het zuivere Woord van 
God verkondigen? Dienstknechten die alléén de Bijbel laten spreken, het Woord van God geheel en het 
Woord van God alleen en die in vele Gemeenten geweerd worden. Luister naar de Bijbel en alleen naar 
alles wat daarin staat? Lezen en onderzoeken wij zelf het Woord van God, dat het Woord ten leven is? 
De tijd is zeer ernstig en de tekenen zijn velen. Wij zijn in de synteleia, het einde van de tijd. Zijn wij 
bereid om onze Heer te ontmoeten? Laten wij daarom: 
                              

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

 
Maranatha, Heer Jezus kom!   
 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


