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II PETER 3:3-4, DIT EERST WETENDE, DAT IN HET LAATSTE DER DAGEN SPOTTERS KOMEN
ZULLEN, DIE NAAR HUN EIGEN BEGEERLIJKHEDEN ZULLEN WANDELEN, EN ZEGGEN: WAAR IS
DE BELOFTE ZIJNER TOEKOMST? WANT VAN DIEN DAG, DAT DE VADERS ONTSLAPEN ZIJN,
BLIJVEN ALLE DINGEN ALZO GELIJK VAN HET BEGIN DER SCHEPPING.
Dit was het argument van de mensen gedurende het apostolische tijdperk die toen al het gevoel hadden
dat de belofte van Jezus terugkeer langer duurde dan verwacht was. Deze uitdrukking van twijfel over
de wederkomst van Christus is generaties lang tot vandaag toe doorgegaan. De apostel Petrus meldde
dat de mensen alreeds aan het vragen waren wanneer de belofte vervuld zou worden omdat ze zoals ze
zeiden, al sinds de dagen van hun vaders hadden gehoord over de spoedige terugkeer van Jezus. Het
is vandaag de dag zelfs nog moeilijker voor vele christenen, te geloven dat Jezus werkelijk spoedig
terugkomt.
Duidelijk blijkt dat Jezus niet wilde dat wij in slaap zouden vallen en ons altijd alert heeft gehouden zodat
we ten allen tijde in een verwachtende geest zouden zijn. De Schriften hebben aangetoond dat Jezus
niet terug heeft kunnen komen voordat Israël een natie werd in 1948, want dat was van cruciaal belang
voor de wederkomst van Christus. De Schriften voorspellen dat de generatie (de mensen in die tijd geboren) allemaal niet zullen zijn
gestorven voordat Jezus komt.
MATTHEÜS 24:32-34, EN LEERT VAN DEN VIJGEBOOM DEZE GELIJKENIS: WANNEER ZIJN TAK NU TEDER WORDT, EN DE
BLADEREN UITSPRUITEN, ZO WEET GIJ, DAT DE ZOMER NABIJ IS. ALZO OOK GIJLIEDEN, WANNEER GIJ AL DEZE DINGEN ZULT
ZIEN, ZO WEET, DAT HET NABIJ IS, VOOR DE DEUR. VOORWAAR, IK ZEG U: DIT GESLACHT ZAL GEENSZINS VOORBIJGAAN,
TOTDAT AL DEZE DINGEN ZULLEN GESCHIED ZIJN.
Dat Schriftgedeelte geeft ons slechts een algemeen idee (een seizoen) van Zijn terugkeer. I Tessalonicenzen 5 zegt dat we niet in duisternis
hoeven te zijn, dat die dag ons als een dief zou bevangen en wij niet zoals de anderen horen te slapen. Het zal gedurende de nacht van het
tijdperk zijn en voor de mensen een tijd om normaal gezien geestelijk te gaan slapen, maar wij zijn gemaand niet in slaap te vallen. Ook toont
Matteüs 25:1-10 dat het 's nachts zal zijn (afhankelijk van het geografische gebied) dat de bruidegom zal komen en u hoort de stem zeggen:
Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Dat is het nu juist waar deze boodschap helemaal over gaat!
Mensen hebben zich vaak verward door de uitspraak van Jezus, dat niemand de dag noch het uur kent. Jezus bedoelde werkelijk precies wat
hij zei en hij kent het verschil tussen een dag, uur, week, maand en jaar. Niemand zal dus de dag noch het uur kennen, maar het seizoen zal
wel worden onthuld en is reeds geopenbaard in de Schriften. I Tessalonicenzen 1:5-8 zegt, maar van de tijden en de gelegenheden, broeders!
hebt gij niet van node, dat ik u schrijve, want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in de nacht.
Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een
bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden; Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen.
Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der duisternis. Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de
anderen, maar laat ons waken, en nuchteren zijn. Want die slapen, slapen des nachts, en die dronken zijn, zijn des nachts dronken; Maar wij,
die des daags zijn, laat ons nuchteren zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm, de hoop der
zaligheid. De Bijbel interpreteert zichzelf. Het seizoen dat in dit Schriftgedeelte gegeven wordt wijst op een tijd dat de wereld een tijdperk van
vrede en coëxistentie in zal gaan. Een tijd waarin er als bij een wereldwijde familie eenheid zal zijn, net
zoals het in de tijd van Nimrod was; de Schrift zegt dat ze van enerlei spraak en woorden waren en ze
wilden voor een opstand tegen God grootheid bereiken.
Proberen de volkeren zich vandaag de dag ook niet zonder de Heere Jezus Christus te verenigen en een
grootheid te bereiken? Religies worden gedwongen om te fuseren en hun verschillen te elimineren,
waardoor ze pogen Jezus tot een leugenaar te maken, want Hij had gezegd, en terecht ook, dat Hij de
enige weg tot het Eeuwige Leven is.
De Schrift getuigt er van dat de getuigenis van Jezus de geest der profetie is. Met andere woorden, is zijn
getuigenis, zijn vermogen om de toekomst te voorspellen, Openb. 19:10.
Ten eerste, waarschuwde Jezus de Joden dat de tempel in Jeruzalem die door velen van hen vereerd
werd door het Romeinse leger vernietigd zou worden. Dit vervulde 40 jaar later, in 70 n.Chr. toen Titus, de
Romeinse generaal met zijn leger tegen Jeruzalem in opstand kwam, het omver wierp en de tempel
verwoeste. Als aanvulling daarop vermaande Jezus op zijn weg naar het kruis de vrouwen van Jeruzalem, dat zij niet voor hem hoefden te
huilen, maar voor hun kinderen en kindskinderen. Deze twee profetieën zijn tot hun uiterste perfectie vervuld. Het is algemeen bekend dat de
Joden meer dan enig andere mensen in de wereld hebben geleden. Bijna overal waar ze komen worden ze door mensen anders gezien,
misschien vanwege hun vermogen om hun eigen identiteit en aanbidding te kunnen behouden. Dit heeft hen door de tijd vele verdrukkingen

gebracht, met als hoogtepunt de openlijke vastberadenheid van Hitler om het Joodse volk te vernietigen. Een bedreiging werd gedaan, maar
werd niet volbracht.
Het is belangrijk om op te merken dat er 2000 jaren over de Joodse natie verstreken waren voordat ze naar hun vaderland in het MiddenOosten terug konden keren. Ook dit is een vervulling van de Bijbelse profetieën. Zie de volgende Schriftgedeelten:
Johannes 4:40: Als dan de Samaritanen tot Hem gekomen waren, baden zij Hem, dat Hij bij hen bleef; en Hij bleef aldaar twee dagen.
Johannes 11:6: Als Hij dan gehoord had, dat hij krank was, toen bleef Hij nog twee dagen in de plaats, waar Hij was.
De twee dagen die Jezus met de Samaritanen doorgebracht had symboliseren de tweeduizend jaar die hij met de heidenen zou doorbrengen
voordat hij tot de Joden terug zou keren.
Ook symboliseerden de twee dagen die hij wachtte, voordat hij naar Lazarus ging, de tweeduizend jaar voordat hij terug komt om de Joden te
herstellen. Paulus zei in Romeinen 11:25-30 dat de verharding voor een deel over de Joden gekomen is totdat de volheid der heidenen (nietJoden) ingegaan zal zijn. Dat blindheid is als de slaap van Lazarus.
Sommige van de tekenen zijn;
1.) De afval van de waarheid II Tessalonicenzen 2:3. Vandaag de dag zijn er meer kerken dan ooit tevoren in de geschiedenis, maar het
aantal ware zonen van God zijn veel minder dan verwacht omdat de kerk de wegen van de wereld heeft aangenomen, en velen zijn niet echt
wedergeboren en leven in zonde. Je hoort over sommigen die beweren christenen te zijn en ondersteunen het huwelijk tussen mensen van
hetzelfde geslacht. Hebben zij geen kennis van Romeinen 1:27, Leviticus 18:22 en etc.
2.) De wereld is een wereldwijd dorp geworden. Vandaag de dag wordt het idee van Nimrod door de mensen
uitgevoerd om een wereld van vrede en vooruitgang zonder God te bouwen, Genesis 11:1-9. De uitdaging op
gebied van economie en veiligheid, waar de wereld mee geconfronteerd word, heeft aanleiding gegeven tot de
zoektocht naar een krachtig persoon om de wereld te regeren, Openbaring 13.
Een waarheid die de mensen in het gezicht schittert is dat ze er niet zeker van zijn wat er met hun gebeurt als
ze sterven en als gevolg daarvan zijn velen bang omdat de dood op elk moment kan komen.
Er is slechts één verzekering voor de veiligheid, zowel in dit leven als in het hiernamaals, dat is Jezus Christus
de Heere. De meeste mensen weten het niet, maar hij is de enige ware God, de Schepper van het heelal. Dit
openbaarde hij van zichzelf op de berg der verheerlijking, Mattheüs 17:2. Paulus openbaarde hem tot de
Atheners als de onbekende God, Handelingen 17:22-23. De Atheners wisten dat, afgezien van alle afgoden en
iconen die zij aanbaden, er een hoogste en ware schepper van alles was die ze niet konden bereiken, zodat ze
voor Hem 'voor de onbekende God' een tempel bouwden!
Ontvang de Heere Jezus Christus vandaag en weest gered. Indien u van uw geloof afgevallen bent, keer dan terug naar uw God. Er zal geen
tijd meer zijn. Openb. 10. Keer u af van uw ongerechtigheid en ontvang het woord van God, dat in staat is om u vrij maken! AMEN .

