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Johannes de Doper (Matteüs 3:7) en apostel Petrus (Handelingen 2:40) waren beiden betrokken bij het gebruik van deze 

woorden om hun generatie en hun daden te beschrijven. Het is ondenkbaar welke woorden die mannen zouden gebruiken 

om de hedendaagse generatie te beschrijven. 

 

Johannes doopte mensen in de rivier de Jordaan, toen kwamen de 

religieuze mensen van die dag (de Farizeeën en de Sadduceeën) langs om 

de doop bij te wonen; en Johannes zei tot hen: "Gij adderengebroedsels! 

wie heeft u aangewezen te vlieden van den toekomenden toorn?" Dit 

was een profeet en hij gebruikte zo’n dergelijke taal, dan moet het wel 

correct zijn. Stel u voor wat de reden voor zulke dergelijke harde woorden 

zou kunnen zijn. Hij vertelde hen om vruchten voort te brengen die de 

bekering waardig zijn en niet te leunen op de veronderstelling dat zij de 

kinderen van Abraham zijn; want God was in staat om zelfs uit deze 

stenen kinderen van Abraham te verwekken. 

 

Petrus de apostel, vervuld zijnde van de Heilige Geest op de Pinksterdag 

zei: "Wordt behouden van dit verkeerd geslacht!" Op de Pinksterdag hoorden de mensen de kinderen van God in de 

bovenzaal in tongen spreken en de mensen die daar in de buurt stonden begrepen wat ze zeiden; hoewel ze in verschillende 

talen spraken. Deze mensen werden verslagen in het hart en in Handelingen 2:37, zeiden ze tegen Petrus en de rest van de 

apostelen, "Wat zullen wij doen mannen broeders?" Petrus vroeg hen om zich te bekeren en zich te laten dopen in de 

naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen." Petrus noemde 

die generatie verkeerd. 

 

Laten we eens terugzien naar de feiten van de geschiedenis hoe mensen met God hebben gehandeld, en dat zelfs zonder de 

vooruitgang in technologie en beschaving. 

 
a.) Genesis 6:1-7 Mensen vermenigvuldigden zich op de aarde (vandaag bedraagt de bevolking meer dan 8 miljard) 

b.) Gods mensen namen zich vrouwen van allen, een gelovige met ongelovigen, zonder Gods toestemming. 

c.) God zei: Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met den mens. 

d.) Er waren reuzen in het land, vandaag de dag hebben we reuzen in kennis van vernieling en technologie. 

e.) De boosheid van de mensen was groot, en al het gedichtsel der gedachten zijns harten was kwaad. 

f.) Angst vernietigt, hij vreesde het volk en wierp al zijn zorgen niet op de Heere, 1 Petrus 5:7-9 

 

In Genesis 19:1-29, is er nog een andere handeling van God die specifiek was en niet mondiaal zoals in de dagen van de 

vloed: 

 

1.) Vers 5-7 zegt, "breng hen uit tot ons, opdat wij ze bekennen, Ziet toch, ik heb twee dochters, die geen man bekend 

hebben; ik zal haar nu tot u uitbrengen, en doet haar, zoals het goed is in uw ogen; alleenlijk doet dezen mannen 

niets." 

 

2.) Vers 24, Toen deed de HEERE zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen, van den HEERE uit den hemel: dit 

was het oordeel 

 

Vanaf de dagen van Petrus tot nu toe hebben we nog veel meer van het verkeerde geslacht van adderengebroedsels gezien 

en we zullen nog steeds veel meer te zien krijgen. De huidige generatie staat in verband met profetieën. Er zijn vele 

manieren om dit verkeerd geslacht te wegen en het omvat het hieronder genoemde dat zeer zichtbaar is voor de oprechte 

ogen en gedachten: 

 

1.) Kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen. Kijk naar enkele van de hedendaagse predikers, 

hun prediking gaat altijd over de dingen die de massa’s vangen en niet dingen die mensen vrij maken. U kunt prediken wat 

u wilt, maar als het zich niet centreert rond Jezus Christus, het kruis, berouw, de hel, hemel, liefde, genade en oordeel zult 

u uw tijd verspillen. De meest verkeerde leraar zal niet preken over de urgentie van de OPNAME EN DE OPKOMST 

VAN DE ANTICHRIST. 
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2.) Deze predikers, prediken hun luisteraars tot slaap en zonde; de meeste van hen drijven op welvaart en geen armoede of 

leren dat armoede zonde is. Luister goed en denk na, ongeacht de hoeveelheid welvaart een mens kan hebben, als u uw 

aandacht, ziel en geest niet op de wederkomst van Christus en de gevolgen van het missen van de 

opname centreert, kunt u niet de prediker, maar alleen uzelf de schuld geven. Dit is het 

middernachtelijk uur, ontwaak en maak uw LAMP in orde, want sommigen zullen wakker worden 

en er achter komen dat hun olie is uitgelekt en lamp uit is wegens de aard van predikers waar u 

naar luistert. Armoede is geen zonde, herinner het verhaal van de rijke man en Lazarus. Lazarus 

was in de ogen van de mens een arme bedelaar, maar alleen bij zijn dood werd bekend dat God 

hem in zijn staat had goedgekeurd. Hij is nu met Abraham voor het aangezicht van God en de 

engelen kwamen er aan om hem naar huis te dragen. Mensen zouden zich meer bezig moeten 

houden met hun ziel en waar het eindigt, de hel of hemel. Wees altijd op de hoogte van de norm 

van het Woord van God en handel overeenkomstig, en als het woord van uw prediker niet overeenkomt met de bijbel, laat 

de prediker dan vallen en houd vast aan het woord. (Vergeet de opmerkingen van Paulus niet over de gemeente te Berea). 

Er is verkeerde prediking in de wereld van vandaag de dag en Mattheus 3:10 zegt, "En ook is alrede de bijl aan den 

wortel der bomen gelegd; alle boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur 

geworpen." Als u geen goede vruchten zult voortbrengen, zult u omgehakt en in het vuur geworpen worden. 

 

3.) Er zijn te veel mensen vandaag de dag die kittelachtig van gehoor zijn, die bedrog en leugen willen aanhoren; velen 

vandaag de dag willen de schriften niet onderzoeken om achter de waarheid te komen. Vergeet niet dat iedereen zich voor 

zichzelf zal verantwoorden; geen prediker zal in zijn totaliteit verantwoordelijk voor u gehouden worden. 

 

4.) Technologie dat goed bedoeld was bleek op elk niveau een ellende te zijn en heeft de wereld besmet waardoor het rijp 

is geworden voor vernietiging: 

 

Elektronica 
- Computer ellende, identiteitsdiefstal, creditcard nachtmerries, pornografie, gokken, valse elektronische predikers en enz. 

 

Films 
- Zie de manier waarop films mensen in de war hebben gebracht over de tekenen van het einde. Sommige films geven een 

verkeerde voorstelling van Bijbelse feiten, waardoor onschuldige geesten vergiftigd worden, en zich vervolgens tegen God 

keren. 

 

Geld 
- Geld is vandaag de dag een beïnvloedende factor. Predikers van vandaag de dag worden geassocieerd met geld, rijkdom 

en welvaart. Vergelijk dat eens met de apostelen. De meeste van deze predikers presenteren slechts de helft van het 

Evangelie, het gered worden, maar kunnen de volgende stap niet zetten, die Onze Lieve Heere dag na dag manifesteerde, 

dat is het bevrijden van demonen, het genezen van de zieken, het herstel van het zicht en enz. Ze drijven allen op geld en 

welvaart, gebonden aan redding, om het een heilig of religieus aanzien te geven. 

 

Muziek 
- Moge God genadig zijn voor deze wereld en het christendom in het bijzonder, voor de soort muziek die we afspelen en 

luisteren in de naam van gospelmuziek. Sommigen zijn gekaapt door hip hop/rap stijl muziek. Maar bedenk een 

vergelijking van deze gospel muziek van vandaag de dag met gezalfd en geïnspireerde teksten als, Amazing grace, It is 

well with my soul, Stand by me, Soon and every soon en etc. Sommige van de muziek van vandaag de dag zijn van het 

occulte en velen zijn ongeïnspireerd. Wees voorzichtig met wat u hoort en hoe u het hoort. Demonen kunnen door 

zogenaamde muziek een persoon binnenkomen. 

 

Het huwelijk 

- De duivel heeft op zo veel manieren geprobeerd om de instelling van het huwelijk te vernietigen. Overal, vanaf de kansel 

tot de kerkbank tot aan de straat. Vele zogenaamde rolmodellen aangaande samenwonen vóór het huwelijk, Hollywood 

heeft verschillende onsmakelijke versies van het huwelijk, die de jongeren van vandaag de dag verpesten. Zo veel 

echtscheidingen, (Maleachi 2:16). Het ergste gedeelte van het huwelijk van vandaag de dag is dat niemand meer zeker is 

van de definitie van het huwelijk, wat een schande terwijl de bijbel een duidelijke definitie van het huwelijk geeft. Wat 

jammer dat de kerken verward zijn of een compromis over de problematiek van het huwelijk hebben gesloten. 

 

Het oordeel is zeker dichtbij en de hel heeft zich uitgebreid; en het verkeerde geslacht van adderengebroedsels is hier nu, 

ren voor uw dierbare leven!  

Broeder Douglas Amobi 


