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DE GEMEENTE TIJDPERKEN – DEEL 2“In onze vorige briefwisseling spraken we over het Efeze Gemeente Tijdperk. In deze zullen we de profetie van het Pergamus en Laodicea  tijdperk openbaren! Vanuit Johannes eiland der verlatenheid sprak hij tot de Gemeentes in Azië, en zo doende, tot de Gemeente in het  algemeen, de Gemeente van alle tijdperken!" – "Er waren tot aan onze dag 7 Gemeente Tijdperken, en we zijn nu in de laatste!" (Openb.1:11)  "We zullen de kenmerken van dat tijdperk welke met de onze overeenkomen aantonen!" – Openb. 2:12, "De stad van Pergamus lag ten  oosten van Griekenland aan de Turkse Peninsula! Het was een keizerlijke stad van de Romeinse legioenen die het veroverd hadden! Het was  een stad van kunst galerieën, theaters, ect." – "De vroegere vorm van perkament was hier ook uitgevonden! – Het was een middelpunt van  trouw aan Rome, en betekende verering van Caesar!" – "De mensen aanbaden de god Zeus ook; ze hadden een 40-voet hoge altaar dat door  de hele stad te zien was! – Ze mengden alzo genezing technieken met afgodsbeelden waar de "slang god Asciepios" aanbeden werd! Verhalen over slang aanbidding en buitengewone genezing veroorzaakten dat de mensen samenkwamen in de Tempel om de "slang god Asciepios" te  aanbidden." – "Vandaag de dag (in de U.S.A.) hebben ze zelfs hun cults in verscheidenheid van onwenselijke en verachtelijke aanbidding,  drugs, slangen, het drinken van bloed en de zogenaamde heiligmakende prostitutie, etc." – "In deze plaats dat de oude stad van genezing van  Klein Azië genoemd werd!" In Openb. 2:13, "noemde Johannes het treffend, zelfs waar satans zitplaats is! Als u denkt dat dit allemaal 

schokkend is, een deel ervan zal gedurende de regering van het beest opnieuw herhaald worden!" "Een speciaal gedeelte van de slang aanbidding was de genezings tunnel, de heilige weg genaamd. Aan degenen die behandeling zochten werd hallucinante drugs gegeven, daarna wandelden ze door de besmette slang tunnel terwijl ze onder invloed van drug waren! En door  openingen in het plafond, fluisterden stemmen tot de patiënten, je zult genezen worden; alle lofprijs voor de "slang god, Asciepios" heeft je  lichaam aangeraakt, eer hem, etc." – "Er werd hun gezegd de slang te eren, en dat ze dan genezen zouden worden! De geschiedenis vermeld  dat sommigen wonderen verklaarden, (maar de meesten stierven door een slangenbeet of kwamen hopeloos krankzinnig of in de war uit de  tunnel tevoorschijn!) – "Dat is de reden waarom Johannes in vers 13 zei, "Ik weet waar gij woont; het is de plaats waar de satan zijn 
troon heeft!" – "Maar aan de Christenen die overwinnend waren toont vers 17 hun beloning!" – "De werkelijke volgende beweging  
van de satan uit Pergamus, ging naar Rome, we kennen het als Babylon, waarin het Babylon systeem werd opgezet! Het Thyatíre 
Tijdperk, verzen 18-22!" "Laat ons nu het laatste Gemeente tijdperk in beschouwing nemen, Laodicea, (Openb. 3:14-16) Het was landinwaarts gelegen van de noord  kust van de Middellandse zee in wat nu Turkije is, ten oosten van Patmos! Het was in het centrum van de Lycus Valley gebouwd! Het was bekend om haar textiel industrie, en produceerde opmerkelijke zachte glanzende wol!" Johannes was zich ook bewust van de agrarische  overvloed! Laodicea stond bekend om haar medische school. Ze ontdekten een wit poederachtige medicijn en verschillende soorten zalven voor oogproblemen. Al deze prestaties brachten rijkdom en invloed tot de Laodicensen!" – "Waarin Johannes in vers 17 zei, gij zijt rijk en 
in goederen toegenomen en hebt niks nodig, maar gij zijt ellendig, arm en naakt!" – In vers 18 zegt hij, gij zijt blind, zalf uw ogen  
met ogenzalf, opdat gij zien moogt. Wat geestelijke openbaring betekent!  De doktoren hebben hun plaats in de samenleving, maar Johannes zag dat ze de Heere geheel buiten hun plannen hadden gelaten!" – "Laodicea werd onder het Romeins gezag een belangrijke stad  van ambacht en koopmanschap! Zij sloegen gouden muntstukken en de handel bloeide!" –  "Johannes wist dat Laodicea het financiële 
centrum van het Middellandse zee gebied was en zei in Openb. 3:18, Koop van mij "goud beproefd" in het vuur! Wat betekent,  
verkrijg het goud van God in een geestelijk karakter, in plaats van het wereldse." "En hier volgt iets anders wat Johannes zag en zijn geschriften symboliseerde. Laodicea's water voorziening kwam uit de koude afgelegen  berg beken en van de warm waterbronnen 6 mijlen ten noorden van de stad! In een poging om leidingen van beide koud en warm water aan  te leggen bouwden ze een ingewikkeld water systeem! Deze aquaducten brachten het koude berg water en tegen de tijd dat het aankwam  was het lauw geworden, en aan de andere kant wanneer ze het hete water via een pijpleiding naar de stad geleiden had het 6 mijlen af te  leggen en koelde af tot een lauwe temperatuur!" "Ook gaf een hoog chemisch gehalte het water een misselijkmakende smaak, waarin 
Johannes het met hun geestelijke conditie vergeleek en in Openb. 3:15-16 schreef, Gij zijt noch koud, noch heet! En omdat gij lauw  
zijt, zal Ik u uit Mijn mond spuwen!" – "Ook hebben zich in onze dagen de koude wateren van het Babylon systeem zich op vele plaatsen  met het hete water van deze laatste dag opwekking vermengd, wat uiteindelijk een lauwe geest zal produceren! En vers 17, de Heer zal hen  uit Zijn mond spuwen!" – "Dat is de reden waarom de Heere Jezus mij vertelde om naar Hem en Hem alleen te luisteren, en niet naar  mensen, en Hij  zou mij  belonen, en dat heeft Hij  zeker! Sommige van de historische moderne kerken die achter de Pinkster gaven en zegeningen lijken te staan, maar Gods Woord en correctie niet willen, zullen in de richting van de Laodiceeërs gaan! Al deze vermenging van  broederlijke samenwerking zal  uiteindelijk een lauwe geest  produceren en aan het anti-Christelijk systeem toegeven!"  (II  Thess.  2:4 – Openb. 13:11-18)"We zijn door de Geest gewaarschuwd dat sommigen die zelfs in tongen spreken misleid zullen worden en door de Grote Verdrukking zullen  gaan!" – "En er zullen ware uitverkorenen zijn die in tongen spreken en geloven, die opgenomen zullen worden, omdat zij in het ware Woord  bleven  en  de  anderen  bleven  ondanks  hun  ervaring  niet  in  het  Woord!"  –  "Als  het  tijdperk  in  profetie  zal  eindigen,  dan  zullen  de uitverkorenen gelijk Openb. 3:7-8 zijn, de Philadelfia Gemeente – en de Gemeente van Laodicea, Openb. 3:14-18, zal tot het beest systeem  toetreden! Op dit moment is dit hetgene waar het tijdperk binnenkort mee geconfronteerd zal worden, Openb. 3:10 (verzoeking) tot in  Openb. 3:15-17 leidende tot in Openb. 17 eindigende in Openb. Hfdst. 16, een grote vernietiging voor degenen die Gods Woord niet geloven,  maar in plaats daarvan het anti-Christelijk woord accepteerden!" (II Thess. 2:8-12) "Hetgeen er in al de Gemeente tijdperken gebeurde is  profetisch voor onze dagen, kenmerkend voor het goede en kwade zaad. U hebt het goede zaad en het kwade zaad! (Math. 13:30) – "God zal 
het goede zaad wegnemen! Herinner dat de Christenen uit die tijdperken al die dingen overleefden, en zo zullen de uitverkorenen  
van onze dagen trouw blijven en zij zullen in de troon van Jezus zitten; en zullen vele andere beloftes ontvangen!" (Openb. 3:12) –  
Openb. 3:22, "Hij die een oor heeft laat hem horen wat de Geest tot de Gemeenten zegt!" "Laat ons dagelijks naar Zijn komst  
uitzien!" In Gods Liefde, rijkdom en glorie,Neal Frisby
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