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Deze preek toont satelliet-technologie in profetie. 

Visuele  beelden  hebben  een  lange  afstand  afgelegd  via,  de  televisie,  film,  video,  DVD,  internet,  elektronische 
reclameborden enz.; het is allemaal redelijk nieuw voor de mens van vandaag de dag, maar verleden tijd voor profetie. 
Het is het gebied van het  gezichtsvermogen dat de macht heeft om de massa onder controle te houden. Er vindt veel 
plaats  op  het  gebied  van  wetenschap,  technologie  en  uitvindingen  omdat  God het  toe  staat  om zijn  profetieën  te  
vervullen die door Zijn knechten, de profeten zijn gegeven. Deze boodschap heeft te maken met Openbaring 11:1-14.

De geschiedenis van de televisie. De vroegere zwart-wit televisie, daarna de kleur en digitale televisie zijn allemaal de  
hand van profetie op de aarde. De evolutie van de televisie, video, camera's, opname en uitzending apparatuur en de 
interessante biografieën over de televisie uitvinders zoals Zworykin, Baird, Farnsworth, Paiva, Figuier en anderen, tonen 
dat de hand van God profetische vervulling met betrekking tot het mechanisme in beweging zette.

{Ps. 135:6} "Al wat den HEERE behaagt, doet Hij, in de hemelen, en op de aarde, in de zeeën en alle afgronden."

De geschiedenis van de televisie begon rond 1878, dat het tijdperk van "het zien door elektriciteit" genoemd werd, tot de 
demonstratie van de televisie door John Logie Baird in 1926 tot aan 1944, waar de oorlog de opmars van de technologie 
tot een tijdelijke halt bracht. Eerder maakten in 1927 de Kathodestraalbuis “Kinescoop” genaamd, de iconoscoop en 
vroegere televisiecamera's deel uit van de aanvankelijk gemaakte vorderingen.

In de wereldtentoonstelling van 1900 (in Parijs), werd het 1e internationale congres van elektriciteit gehouden. Tijdens 
deze bijeenkomst maakte de Rus, Perskyi voor het eerst openlijk gebruik van het woord "televisie." In de jaren 1920 
lanceerden Jenkins in de VS en Baird in Engeland, hun 1e televisieprogramma's de lucht in. Jenkins zond in 1930 ook de 
eerste televisiereclame uit. In de jaren 1920 introduceerde Zworykin zijn eerste iconoscoop camera buis, welke hij een 
“elektrisch oog” noemde. In 1927 was de minister van Economische zaken Herbert Hover de 'ster' van de show en hij zei: 
"Vandaag hebben we in zekere zin, voor het eerst in de geschiedenis van de wereld de transmissie van ZICHT. De 
menselijke genialiteit heeft nu op een nieuwe manier de belemmering van afstand vernietigd, en dat op een wijze dat tot 
dusverre ongekend was." Openbaringen 11 kwam langzaam maar zeker tevoorschijn. Dit werd in de jaren 1920 in de New 
York Times gepubliceerd. Maar het Amerikaans publiek, en dan nog niet over de wereld in het algemeen gesproken, bleef 
grotendeels onbewust en volledig onaangetast door de televisie, en velen zijn er zelfs vandaag de dag nog niet aan 
gekoppeld.

Tot vandaag heeft de wereld in minder dan 50 jaar een zeer lange weg afgelegd waar Tony Fadell, Steve Job, Bill Gates en 
zo veel andere werkers achter de schermen de technologie in de computerwereld verder geavanceerd hebben. Deze 
vooruitgang heeft energie, macht en controle over menselijke activiteiten in wereld gebracht. De Satelliet, televisie en 
computers brengen tezamen wonderen voort zoals de mobiele telefoon en i-phone met verschillende mogelijkheden. Het 
INTERNET is vandaag de dag het meest krachtige en controlerende wapen. Maar de Bijbel was en is wetenschap en 
technologie nog steeds ver voor.

{Daniel 11:38} En hij zal den god van krachten in zijn standplaats eren; namelijk den god, welken zijn vaders niet  
gekend hebben, zal hij eren met goud, en met zilver, en met kostelijk gesteente, en met gewenste dingen.

Op het einde zal “de man van zonde” zich de computer-technologie van de wereld, hetgeen een kracht is, toe-eigenen. Hij 
zal het gebruiken om de wereld op alle mogelijke manieren onder controle te hebben. Laten we eens zien waar 
wetenschap en computertechnologie toe leiden zullen. Ik heb een kleine poging gedaan om ons de kracht van profetie 
aan te tonen. God kan wetenschap, technologie en mensen aansturen om profetieën tot vervulling te brengen. Vandaag 
de dag kunnen we in elk huis, werkplek, school en openbare plaatsen de invloed van computertechnologie zien. Onze 
dagelijkse transacties, bankieren, on-line onderwijs en zelfs religieuze aanbidding hebben het niveau van computerchips 
bereikt. Het maakt het leven op aarde makkelijker, maar neemt tegelijkertijd de controle over je leven, en deze controle zal 
zeker in handen vallen van degene die niets om de mensheid maar alleen om zichzelf geeft. 

{Daniel 11:37} En op de goden zijner vaderen zal hij geen acht geven, noch op de begeerte der vrouwen; hij zal ook op 
geen God acht geven, maar hij zal zich boven alles groot maken.



Vandaag de dag hebben we op luchthavens, belangrijke gebouwen en woningen geautomatiseerde camera's die ons 
continu bekijken. Welke kans heeft iemand in termen van privacy en geheimhouding? We zijn gehaast op weg naar een 
kasloze maatschappij dat volledig zonder contant geld zal bestaan. Er zijn goede redenen kasloos te gaan, maar tegen 
welke prijs? Het kost u uw vrijheid. De anti-Christ is in beweging en de mensen weten het helaas niet. De enige manier 
om hieraan te ontsnappen is de OPNAME. Bent u klaar om te ontsnappen? Indien u dat niet bent, stel u dan het 
alternatief eens voor dat we hebben; het merkteken van het beest, OPENBARING 13.

Aangezien we van moderne technologieën gebruik maken, zijn de in de hand gehouden mobiele telefoons, die zelfs in de 
meest afgelegen oerwouden van de wereld zijn te vinden nu nog steeds het meest populairst. Het is sinds de Ark van 
Noach een van de meest verbazingwekkende en profetische technologieën. Het is een krachtige technologie, die overal 
in de wereld waar er maar toegang tot het internet is gebruikt kan worden. Het is een technologie die spraak, beeld, 
communicatie, kleur en geluid bevat. Satelliet computertechnologie maakt dit allemaal mogelijk. Er zullen binnenkort nog 
meer complexere mobiele telefoons, i-phones en i-pods komen. Het zal de ultieme televisie in uw hand zijn. Waarom is 
deze technologie zo belangrijk, kunt u zich afvragen? Profetie vervult zich in uw hand en dat zal in Openbaring 11 nog 
duidelijker worden. Dit ziet er uit als vrijheid, maar het is eigenlijk het toppunt van CONTROLE.

Het belangrijke aan deze visuele technologie, die nu overal in de hele wereld verkrijgbaar is, en dat nog geavanceerder 
zal worden, is dat God er met de apostel Johannes, 2000 jaar geleden over gesproken heeft.

{Openbaringen 11:9} En de mensen uit de volken, en geslachten, en talen, en natien, zullen hun dode lichamen zien  
drie dagen en een halven, en zullen niet toelaten, dat hun dode lichamen in graven gelegd worden.

De samenwerkende technologieën zullen de mensen overal ter wereld in staat stellen om deze gebeurtenis te zien, en de 
technologieën die in de hand gehouden worden zullen het mogelijk maken. Dit is een belangrijk hoofdstuk van de Bijbel, 
dit hoofdstuk speelt zich tijdens de GROTE VERDRUKKING af, hetgeen besproken en beschreven was door de profeet 
Daniël, en door Jezus Christus in Matteüs 24:21 en Lukas 21 en Markus 13:19; en gezien was door de apostel Johannes 
in Openbaring 11:9. Tijdens deze grote verdrukking van drie en een half jaar, bevinden zich twee olijfbomen voor het 
aangezicht van de God der aarde, die ook de twee kandelaars en de twee getuigen bij de berg der verheerlijking zijn 
(Lukas 9:28-36); Dezen zijn “DE WET EN DE PROFEET.”

Deze twee getuigen zullen nadat ze drie en een half jaar met de anti-Christ, de valse profeet en de ongelovige wereld een 
confrontatie gehad hebben, gedood worden. De twee getuigen brengen over de hele wereld van het anti-Christ systeem 
oordeel, bitterheid, kwelling en een onbeschrijfelijke angst. De opname heeft dan alreeds plaatsgevonden. De wereld 
komt door de dood van de twee getuigen in een wereldwijde feeststemming.

{Openbaringen 11:10} En die op de aarde wonen, die zullen verblijd zijn over hen, en zullen vreugde bedrijven, en 
zullen elkander geschenken zenden; omdat deze twee profeten degenen, die op de aarde wonen, gepijnigd hadden.

Na de dagen van hun profeteren, werden ze gedood door het beest, dat uit de bodemloze put kwam. De Bijbel zegt dat de 
hele wereld hun dode lichamen zal zien liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodoma en 
Egypte, alwaar ook onze Heere gekruist is. Dit is natuurlijk Jeruzalem, waar de anti-Christ zijn hoofdstad van maakt 
gedurende de periode van de laatste drie en een half jaar van de grote verdrukking.

De vraag is nu, "hoe de hele wereld dit schouwspel zien kan?" Dat wordt ons naarmate de technologie vooruitgaat met 
de dag duidelijker. Dit zal mogelijk zijn door de satelliet, mobiele telefoons, i-pods en i-phones die allemaal voorzien zijn 
van complexe computer en internet mogelijkheden. In tegenstelling tot het verleden brengt de technologie van vandaag 
de dag de mogelijkheid om deze profetie tot vervulling te doen komen.

Alle computers, mobiele telefoons en etc, met internet-toegang en mogelijkheden zullen zien wat er overal in de wereld 
plaatsvindt. In de afgelopen tijd zag de wereld opstanden in Egypte, Tunesië en Libië en zelfs de aardbeving en tsunami 
in Japan. Dit werd door de technologie mogelijk gemaakt. De mensen hoefden niet eens voor een televisie te gaan zitten 
om deze gebeurtenissen te kunnen zien. Als de twee getuigen tijdens de grote verdrukking in Jeruzalem gedood zullen 
worden zult u het overeenkomstig de Bijbel kunnen 'ZIEN' in plaats van het alleen maar te kunnen horen. Deze 
technologie is er al en wordt continu verbetert, en wereldwijd steeds meer beschikbaar gemaakt. Dit lijkt te wijzen op het 
feit dat we ons in DIE TIJD bevinden. De opname zal voor deze confrontatie plaatsvinden. Dit zal tijdens de zeven jaren 
van de grote verdrukking plaatsvinden die ook Daniels 70ste week genoemd worden, Daniël 9:27. Het zal in JERUZALEM 
plaatsvinden. Als de technologie om dit te laten zien dichtbij is, dan is de TIJD vast ook dichtbij.



Nu is het tijd om ons voor te bereiden op de ontmoeting met Jezus Christus en onze broeders, die in de Heere slapen.

{I Thessalonicenzen 4:16-17} Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin  
Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; 17.) Daarna wij, die levend  
overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en  
alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.

Als u nog niet gered bent door het aanvaarden van onze Heere Jezus Christus als uw Heer en Verlosser, Die al uw 
zonden op Zich nam, u vergaf en met zijn Heilige Geest vervulde, en als u dan op dit moment nog steeds fysiek in leven 
bent is het uw eigen schuld als u de OPNAME zult missen. Als u in twijfel bent en de twee getuigen op uw door de 
computer ondersteunde technologie gedood ziet worden; bent u achtergelaten. De technologie die mensen over de hele 
wereld in staat stelt om de dood van deze twee getuigen te kunnen zien bevindt zich mogelijk nu in uw hand, DE TIJD is 
kort, er is een misleiding op komst. Sta niet toe dat de profetie van “OPENBARINGEN 11” in uw hand, tijd en leven tot 
vervulling zal komen. 

{Markus 16:15} En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle kreaturen.

{Handelingen 1:8} Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn 
getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde.


