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Het is onvoorstelbaar, de valstrik waar velen van ons vandaag
de dag in gevallen zijn.  Het  maakt  jong en oud,  man en vrouw
tot  slaaf.  Overweeg opnieuw deze  teksten,  Psalm 115:5,  Psalm
135:16  en  Jeremia  10:5.  Deze  afgoden  hebben  een  mond  die
niet  kan  spreken;  ogen  die  niet  kunnen  zien,  zij  moeten
gedragen  worden  en  zijn  het  werk  van  mensenhanden.
Afgoden zijn er in vele vormen en mensen aanbidden ze.

Herinner  de  dagen  van  Israël  en  de  Filistijnen  toen  zij  een
oorlog voerden, de ark van God werd gevangengenomen door de
Filistijnen  en  naar  het  huis  van  Dagon  gebracht  en  daar  neer
gezet.  's  Morgens  werd  het  immense  beeld  van  Dagon  voor  de
ark van de ware God gevonden dat op zijn gezicht gevallen was

en  de  armen  gebroken  had.  Dit  was  een  god  die  de  Filistijnen  aanbaden.  Tegenwoordig  zijn  er  veel  goden  en
mensen aanbidden ze op verschillende manieren.

Vandaag de dag is profetie tot uiting aan het komen in de wereld. Zie Openbaring 11:9 tot vervulling komen met
de technologieën die tegenwoordig bestaan. De mensen die na de opname op de aarde achterblijven, zullen in staat
zijn om de twee profeten van God te zien, die gedood zullen worden in Jeruzalem. De bijbel zegt dat de mensen op
de aarde weigerden om de twee mannen te begraven. Maar de ware God had een meesterplan voor de twee mannen;
op de derde dag sprak de Heer leven in de twee mannen, Openbaring 11:12 en dat is pas macht.

Openbaring 13:14-15 spreekt over een beeld die als het ware tot leven werd gebracht.  Geleidelijk aan wordt de
god  van  elektronica  de  nieuwe  afgod  en  velen  van  ons  aanbidden  het  al  en  het  zal  nog  erger  worden.  Al  onze
transacties  van  onderwijs  tot  het  medische,  financiën,  muziek,  reizen,  het  leger  en  ons  werk  worden  allemaal
bestuurd  door  elektronica  en  computers.  Geen  grote  computers  maar  mini-computers  zoals  de  mobiele  telefoons
met audio- en videomogelijkheden.

Het probleem is dat deze in de hand gedragen mobiele telefooncomputer in zakformaat de nieuwe god en afgod is
die  onder  andere  kan  spreken.  Mannen  en  vrouwen  van  alle  leeftijden  worden  nu  door  deze  nieuwe  afgod
gevangen genomen. Velen worden 's ochtends wakker en het eerste dat ze doen is bezig zijn met deze nieuwe
en krachtige god, die in de hand gehouden wordt.  En dan vragen we de Heer van heerlijkheid, onze schepper om
even te wachten of soms zetten we hem gewoon in de wacht  om eerst even onze mobiele telefoons te checken in
plaats van goedemorgen tot  de Heere God te zeggen.  Laat ik heel  duidelijk maken dat als u de gewoonte hebt
om als eerste uw computer of mobiele telefoon te checken of er mee te praten voordat u met de Heere praat of
goede morgen zegt; Dan is uw mobiele telefoon uw afgod geworden.

Deze nieuwe afgod wordt  al  snel  een god,  heeft  een stem,  beelden,  geheugen en kan spreken en het  laat  u ook
dingen  zien  die  dichtbij  en  ver  weg  zijn  alsof  het  tot  leven  is  gebracht,  Openbaring  13:15  is  nabij.  Welke  god
aanbid u het eerste in de ochtend? Laten we ons bekeren en deze nieuwe afgod negeren want anders zijn we
verdoemd en  misleid.  Bent  u  vrij  van  de  greep  van  deze  nieuwe  afgod,  die  voortdurend  verfraaid  wordt?
Denk aan de Samsung Galaxy 7.

Wanneer u gevangen bent door deze afgod, de mobiele telefoon en u de dag ermee begint voordat u 's morgens
vroeg eerst met God praat, dan zit er heel zeker iets fundamenteel en serieus mis. Er is een stille en onopgemerkte
aanbidding  gaande  van  deze  nieuwe  afgod,  als  eerste  in  de  ochtend  en  als  laatste  in  de  avond.  Overweeg
berouw te hebben van deze aanbidding.  Wat u ook voor de HEER plaatst, is een afgod.   Herinner de eerste brief
van Johannes 5:21, die zegt: "KINDERKENS, BEWAART UZELVEN VAN DE AFGODEN. AMEN." Laat God toch
niet  op  Zijn  beurt  wachten  als  u  net  wakker  bent  en  voordat  u  gaat  slapen,  vanwege  een  god  die  niet  eens  kan
verlossen. Wat is er dan zo belangrijk waarover u eerst moet redeneren, met uw in de hand gehouden god /  afgod
voordat  u  goedemorgen  tot  de  Heere  kan  zeggen?  Deze  technologie  wijst  op  de  spoedige  komst  van  onze  Heer
Jezus Christus en de opname van de bruid. 
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