Hebben de doden bewustzijn?
Door: Pastor JC O'Hair
(Pastor J. C. O’Hair heeft geleefd van 1899 tot 1958)

Zullen wij onze geliefden in het hiernamaals herkennen?
Zullen we elkaar weer ontmoeten en onze dierbaren herkennen in het hiernamaals? Wie heeft deze
vraag niet gesteld? Hoe velen hebben nagedacht en zich afgevraagd over de vraag "beëindigt de dood
alles?" Als we echt de waarheid zouden weten over beloningen voor de rechtvaardigen en vergelding
voor de onrechtvaardigen in de komende wereld, zouden we dan ons programma van leven in deze
huidige wereld niet veranderen? Moeten we in het ongewisse blijven over onze kennis van de huidige
en toekomstige toestand van de doden? Kunnen we geen antwoord vinden op de vraag "zijn de doden
bij bewustzijn?"
De atheïst draagt mens en dier na de dood over aan hetzelfde lot, waarbij hij stelt dat de dood aan
alles een einde maakt. Er zijn veel zogenaamde wetenschappers om ons heen die overuren maken om
te bewijzen dat er geen doden zijn. Er zijn mensen die zichzelf Christian Scientisten noemen. Ze willen
ons overhalen te geloven dat zonde, ziekte en dood onwerkelijk zijn, alleen de verkeerde conclusies
van het sterfelijke verstand. Natuurlijk, als zonde geen zonde is, dan is de dood geen dood. Maar de
verkeerde conclusies zijn die van een dwaze vrouw en haar misleide volgelingen.
Er zijn andere religieuze sekten die hun snode handel in menselijke zielen voortzetten in de naam van
Jezus Christus, die eveneens leren dat zonde, ziekte en dood de onwerkelijkheid zijn van menselijke
conclusies.
Dan hebben we de zogenaamde Christelijke Theosofen die leren dat de dood alleen te maken heeft
met het fysieke, en in werkelijkheid niet de dood is, maar eenvoudig het afwerpen van het huidige
lichaam voor een reïncarnatie, die herhaald moet worden in het geleidelijke proces naar perfectie.
De Spiritisten, soms Spiritualisten genoemd, zijn het niet eens met de Theosofen en leren dat ze ook
geloven dat de fysieke dood de poort is naar een hoger leven, maar ze zijn er zeker van dat het individu
hier in deze wereld blijft in de vorm van een geest, waarbij manifestaties nodig zijn om gezien te
worden door geestverwanten hier in menselijke lichamen. Ze hebben spirituele mediums om deze
manifestaties en contacten te produceren.
Dan hebben we de religie van Pastor Russell en zijn opvolger, J.F. Rutherford. Ze hebben het goed
gevonden om de naam van hun religieuze beweging meerdere keren te veranderen. Ze stonden
bekend als International Bible Students, Millennial Dawn en één of twee andere namen; en nu zenden
zij hun valse profeten her en der als Jehovah’s getuigen uit. Ze leren de vervloekte ketterij van het
slapen van de ziel, die ze hebben geleend van de Zevendedags Adventisten. Ze leren dat de geest van
de mens bij de dood zijn individualiteit verliest, dat lichaam en ziel naar sheol of de put gaan om beide
onbewust samen te blijven. Ze ontkennen dat er in sheol vreugde is voor de rechtvaardigen en pijn
voor de onrechtvaardigen. (Zie Lukas 16:19-31).
Ze leren dat Christus in 1874 terugkwam; ondergedoken bleef tot 1914, vanaf welke tijd Zijn koninkrijk
op aarde werd opgericht en met hem in geheime heerschappij zijn die getrouwen die de ware tarwe
of bruid zijn ; dat binnen een paar jaar de Heer Zichzelf zal openbaren, hoewel Zijn heiligen Hem nooit
zullen zien in Zijn lichaam, dat werd vernietigd toen Hij naar de hemel opsteeg. Wanneer de Heer
Zichzelf openbaart, zal de rest van de 144.000 ware Israëlieten, of de Kerk of Bruid van Christus, hun
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ereplaats krijgen. Dan zullen miljoenen uit de dood worden teruggebracht en de kans krijgen om hun
leven aan de koning aan te passen. Degenen die uiteindelijk weigeren zullen worden vernietigd. Denk
aan de onzin om iemand die opgehouden heeft te bestaan terug te brengen om hem weer te
vernietigen. Dat is de dwaasheid van de dienaren van Satan.
We zouden naar vele anderen kunnen verwijzen, waaronder de valse leer van het vagevuur, die de
Roomse Kerk grote rijkdommen heeft gebracht. Er is niet één regel in de Romeinse of Protestantse
Bijbels om hun vagevuur te ondersteunen, dat ze eeuwen nadat de apostelen van Christus de waarheid
aan de christelijke kerk hadden gegeven, uitvonden. Geen enkele apostel geloofde in zoiets als het
vagevuur. Geen van hen was het eens met de grillen, bijgeloof, waanideeën en leugens die hierboven
zijn genoemd. Hoeveel bevredigender is het om ons tot Gods Heilige Boek te wenden en daar de
antwoorden te zoeken op de vragen over het hiernamaals waartoe we zelf niet in staat zijn met ons
verstand en hart.
Zo vaak horen we de uitspraak: "we moeten wachten tot we sterven om te leren of er bewustzijn is na
de dood, omdat niemand uit de dood is teruggekeerd om het ons te vertellen." Geloven in de Christus
van de Bijbel is geloven in een Christus die volledig bekwaam was om ons alles over de dood en het
hiernamaals te vertellen, zelfs voordat Hij door de genade van God de dood voor ieder mens smaakte
en daarna de dood afschafte en vernietigde hem die de macht had over de dood, dat wil zeggen, de
duivel. Zie Hebreeën 2:9; Hebreeën 2:14; 2 Timotheüs 1:9 en 10.
“Hebr. 2:9: Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die een weinig minder dan de engelen
geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor allen den dood
smaken zou.
“Hebr. 2:14: Want en Hij, Die heiligt, en zij, die geheiligd worden, zijn allen uit een; om welke oorzaak
Hij Zich niet schaamt hen broeders te noemen.
“2 Tim. 1:9-10: 9 Die ons heeft zalig gemaakt, en geroepen met een heilige roeping; niet naar onze
werken, maar naar Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, voor de tijden
der eeuwen; 10 Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onzen Zaligmaker Jezus Christus, Die
den dood heeft te niet gedaan, en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het
Evangelie;
Christus stierf voor onze zonden; Hij werd begraven; en op de derde dag stond Hij op uit de dood. Zie
1 Korinthiërs 15:3 tot 5.
“3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven
is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage,
naar de Schriften; 5 En dat Hij is van Cefas gezien, daarna van de twaalven.
Na Zijn dood toonde Hij Zich, gedurende veertig dagen, levend door vele onfeilbare bewijzen;.
Handelingen 1:3; Handelingen 10:41. Hij voer op in de hoogte en nam de gevangenis gevangen, Efeziërs
4:7 tot 10. Enkele jaren na Zijn dood en opstanding verscheen Hij aan Johannes op het eiland Patmos
en zei:
“Op. 1:18: En Die leef, en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb
de sleutels der hel en des doods.
Christus heeft Zijn dood en opstanding vele malen voorzegd toen Hij als mens op aarde was. Eén van
Zijn uitspraken over Zijn dood en opstanding is te vinden in Johannes 10:17 en 18:
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“17 Daarom heeft mij de Vader lief, overmits Ik Mijn leven afleg, opdat Ik hetzelve wederom neme. 18
Niemand neemt hetzelve van Mij, maar Ik leg het van Mijzelven af; Ik heb macht hetzelve af te leggen,
en heb macht hetzelve wederom te nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen.
Over de dood en opstanding van Christus sprak God bij monde van zijn heilige profeet David, ongeveer
duizend jaar voordat de Verlosser werd geboren, in deze taal:
“Hand.2:27: Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult Uw Heilige over geven, om
verderving te zien.
“Psalm 16:10: Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten; Gij zult niet toelaten, dat Uw Heilige de
verderving zie.
Door Zijn overwinning over de dood werd Christus de eersteling van hen die ontslapen zijn. Zie 1
Korinthiërs 15:20.
“Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn.

Terwijl Hij hier in het vlees was, zei Hij naar waarheid:
"Joh. 3:13: En niemand is opgevaren in den hemel, dan Die uit den hemel nedergekomen is, namelijk
de Zoon des mensen, Die in den hemel is.
Bijna duizend jaar nadat David, de man naar Gods hart, was gestorven, zei de boodschapper van de
Heer:
"Hand. 2:29 Gij mannen broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van den patriarch David,
dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op dezen dag.
Met betrekking tot de opgestane Christus zegt het Woord van God:
"Hebr. 10:12-13: 12 Maar Deze, een slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid
gezeten aan de rechter hand Gods; 13 Voorts verwachtende, totdat Zijn vijanden gesteld worden tot
een voetbank Zijner voeten.
“1 Tim. 2:5: Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus;
In een opgestaan, verheerlijkt lichaam, was Christus de eerste mens die opvoer naar de hemel, de
eersteling van hen die sliepen. Het woord "eersteling" suggereert dat er een oogst zal zijn; dat wil
zeggen dat veel mensen zullen opstaan; ieder in zijn eigen volgorde.
“1 Kor. 15:21-23:21 Want dewijl de dood door één mens is, zo is ook de opstanding der doden door één
Mens. 22 Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt
worden. 23 Maar een iegelijk in zijn orde: de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in Zijn
toekomst.
Echter vindt dat (vers 23b) niet plaats voordat Christus voor de Zijnen (de Opname) komt. Zie 1Kor. 15:5154:
“1 Kor. 15:51-54: 51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen
allen veranderd worden; 52 In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin
zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. 53 Want
dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. 54
En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal
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onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: De dood is
verslonden tot overwinning.

Nu is het een feit dat Christus, vanwege Zijn eigen persoonlijke omgang met de dood, het graf en de
hades, uit ervaring alles over de dood weet, en dat Hij een betrouwbare en bevoegde autoriteit is. Hij
is werkelijk gestorven en is na de dood teruggekeerd naar de aarde. Maar Hij wist alles over dood,
hades en de hemel voordat Hij ooit mens werd, en hij wist er zeker alles van terwijl Hij op aarde sprak
zoals nooit een mens sprak. Nu heeft Hij de sleutels van dood en hades. Hij hield een beeldspraak over
dood en hades, vergelding en beloning. Het ging over een rijke man en een arme man. Dit staat
opgetekend in Lukas 16:19 tot 31:
“19 En er was een zeker rijk mens, en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende allen dag
vrolijk en prachtig. 20 En er was een zeker bedelaar, met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol
zweren; 21 En begeerde verzadigd te worden van de kruimkens, die van de tafel des rijken vielen; maar
ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. 22 En het geschiedde, dat de bedelaar stierf, en van de
engelen gedragen werd in den schoot van Abraham. 23 En de rijke stierf ook, en werd begraven. En als
hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre, en Lazarus in zijn schoot. 24
En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontferm u mijner, en zend Lazarus, dat hij het uiterste zijns vingers
in het water dope, en verkoele mijn tong; want ik lijde smarten in deze vlam. 25 Maar Abraham zeide:
Kind, gedenk, dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven, en Lazarus desgelijks het kwade; en nu wordt
hij vertroost, en gij lijdt smarten. 26 En boven dit alles, tussen ons en ulieden is een grote klove
gevestigd, zodat degenen, die van hier tot u willen overgaan, niet zouden kunnen, noch ook die daar
zijn, van daar tot ons overkomen. 27 En hij zeide: Ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijns vaders
huis; 28 Want ik heb vijf broeders; dat hij hun dit betuige, opdat ook zij niet komen in deze plaats der
pijniging. 29 Abraham zeide tot hem: Zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. 30 En hij zeide:
Neen, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heenging, zij zouden zich bekeren. 31
Doch Abraham zeide tot hem: Indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al waren het,
dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen.
Sommige mensen lijken hier genoegen in te vinden door te zeggen dat dit slechts een gelijkenis is in
plaats van een realiteit. Maar zelfs als de waarheid in een gelijkenis wordt uiteengezet, wordt de
waarheid van bewuste vreugde en kwelling onderwezen door Iemand die echt wist waar Hij het over
had. De Vader zei:
“Matth. 17:5:…………………. Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb; hoort
Hem!”.
De gekwelde rijke man zei over degenen die niet waren gestorven, zijn verwanten op aarde:
" Lukas 16:30: En hij zeide: Neen, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heenging, zij
zouden zich bekeren.
Het antwoord was en is:
“Lukas 16:31: ……………………………….zo zullen zij ook, al waren het, dat er iemand uit de doden opstond,
zich niet laten gezeggen.

De antwoorden op uw vragen staan in Gods Woord.
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“1 Kor. 2:9-10: 9 Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft
gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem
liefhebben. 10 Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle
dingen, ook de diepten Gods.
Dus met betrekking tot de dood en na de dood, is onze oproep: "Wat zegt de Schriften."
Wat is de dood? De dood is de laatste vijand.
“1 Kor. 15:26: De laatste vijand, die te niet gedaan wordt, is de dood.
Wat is de dood?
“Rom. 6:23: Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven,
door Jezus Christus, onzen Heere.
“Jak. 1:15: Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde; en de zonde voleindigd zijnde
baart den dood.
De dood is het volbrachte werk van de zonde.
“Rom. 5:12: Daarom, gelijk door ééen mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de
dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben.
Als er geen zonde was geweest, zou er zeker geen dood zijn geweest. We spreken van de dood als de
afwezigheid of beëindiging van het leven.
Maar in de Bijbel heeft de dood meer dan één betekenis. Wanneer we de dood definiëren als de
afwezigheid van fysiek leven, hebben we te maken met slechts één fase van de dood. De dood is veel
ernstiger dan de beëindiging van het bestaan. De dood in al zijn aspecten beschouwd is het meest
verschrikkelijke feit in de ervaring van de mens. De dood reikt tot ver buiten de tijd, tot in de eeuwige
eeuwen. De dood is een vijand. De dood is echt. De dood is meer dan een universele vloek; de dood is
een Goddelijk oordeel. Er zijn miljoenen levende dode mensen; dood, hier en nu, in hun zonden.
Sommige bijzondere gevallen van lichamelijke dood worden uitgesproken door artsen, geheim; en
hetzij ten behoeve van de medische wetenschap, hetzij vanwege verdenking van vals spel, worden
door wetenschappers autopsieën gedaan om vast te stellen wat de dood precies heeft veroorzaakt.
Van andere mensen wordt gezegd dat ze een natuurlijke dood sterven. Er zijn duizenden verschillende
ziekten die de dood veroorzaken, en de tol neemt elk jaar toe. De dood houdt geen rekening met
personen wat betreft nationaliteit, financiële of sociale status, leeftijd of iets anders.
Binnen honderd jaar vanaf vandaag zullen meer dan anderhalf miljard mensen die nu leven de fysieke
dood ervaren, tenzij die grote gebeurtenis zal plaatsvinden die vernietiging van deze laatste vijand zal
brengen. Of de dood van uw geliefde nu natuurlijk of onnatuurlijk werd uitgesproken, de dood is een
verborgenheid. We zijn van mening dat de persoon die niet wil leven onnatuurlijk of mentaal uit balans
is, tenzij fysieke pijn te intens is voor het menselijk uithoudingsvermogen.
De dood lijkt soms zo wreed. Familiekringen worden verbroken door de dood, een liefhebbende
metgezel wordt uit huis gehaald en harten gevuld met verdriet en verwondering; velen in totale
wanhoop achterlatend. Wie heeft in zulke gevallen die oude vraag niet herhaald: "Als een mens sterft,
zal hij dan weer leven?" Wanneer iemand, die ons dierbaar was, door de dood is weggenomen, wie
heeft niet gedacht, gehoopt of geloofd dat er een hereniging zou komen, een andere ontmoeting op
een plaats waar de dood niet kon binnenkomen om de gelukkige relaties te verstoren? Hoe velen
hebben met David over een dierbare gezegd:
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“2 Samuël 12:23: Maar nu is het dood, waarom zou ik nu vasten? Zal ik hem nog kunnen wederhalen?
Ik zal wel tot hem gaan, maar hij zal tot mij niet wederkomen.

Welke heidense religie of welke moderne religie, welke menselijke filosofie, welke oude of moderne
wetenschap kan deze harte kreet beantwoorden:
“Job 14:10: Maar een man sterft, als hij verzwakt is, en de mens geeft den geest, waar is hij dan?
Het antwoord op de speculaties van de mens wordt gevonden in het laatste vers van Job 12:25:
"Zij tasten in de duisternis, waar geen licht is; en Hij doet hen dwalen, als een dronkaard.
Hier is het meest bevredigende antwoord op deze universele vraag:
“Joh. 11:25: Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware
hij ook gestorven;
En Jezus voegde een vraag toe:
“Joh. 11:26: En een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij
dat?
De arme bedroefde zuster begreep niet helemaal waar haar Heiland en Heer het over had, maar ze
geloofde Hem niettemin en zei:
“Joh. 11:27: Zij zeide tot Hem: Ja, Heere; ik heb geloofd, dat Gij zijt de Christus, de Zone Gods, Die in de
wereld komen zou.
"die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven". Onthoud deze woorden. Hierin is een genadige
belofte, een vertroostende en gezegende hoop; de doden zullen leven, als... Ja, er is een voorwaarde.
Deze Heiland is meer dan de wegwijzer; Hij is de Weg. Hij is meer dan de gever van het leven; Hij is het
Leven. Hij is meer dan de leraar van de opstanding; Hijzelf is de Opstanding. Het betaamt ons dus om
naar Hem te horen en alles te geloven wat Gods Goddelijke getuigenis over Hem te zeggen heeft.
Nadat de discipelen van Christus vele maanden onder Zijn onderwijs waren geweest, vroegen ze;
“Markus 9:10: ……………………….., vragende onder elkander, wat het was, uit de doden opstaan.
Enkele maanden later wisten Petrus en Johannes de Schrift niet dat Christus uit de dood moest
opstaan. Johannes 20:9:
“Want zij wisten nog de Schrift niet, dat Hij van de doden moest opstaan.
Dit zou ons ervan moeten overtuigen dat we een beroep moeten doen op de Nieuw Testamentische
geschriften voor de duidelijke leer over dood, opstanding, beloning en vergelding. Voor de zekerheid
staat er in de wet en de profeten geschreven dat er een opstanding zal zijn, zowel van de
rechtvaardigen als van de onrechtvaardigen.
“Handelingen 24:15: Hebbende hoop op God, welke dezen ook zelf verwachten, dat er een opstanding
der doden wezen zal, beiden der rechtvaardigen en der onrechtvaardigen.
En zeker zijn de Oud Testamentische geschriften evenzeer geïnspireerd als de Nieuw Testamentische,
en zeer zeker is er geen conflict of tegenstrijdigheid, maar aangezien we de incarnatie en het offer van
Christus zo veel duidelijker uiteengezet vinden, nadat Hij vanuit de hemel naar de aarde kwam, zo
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vinden we de waarheid over de huidige en toekomstige toestand van de doden duidelijker
gepresenteerd na de incarnatie, het offer en de opstanding van de Zoon van God.
Opdat je de rijke zegen in je eigen ziel en de waarheid van God Zelf mag ontvangen, gaan we je
biddende, vergezeld met een zorgvuldige studie, de volgende Schriftgedeelten aanbieden:
GESCHRIFTEN UIT HET OUDE TESTAMENT
“1 Kon. 17:21-22: 21 En hij mat zich driemaal uit over dat kind, en riep den Heere aan, en zeide: Heere,
mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem wederkomen. 22 En de Heere verhoorde de stem van
Elia; en de ziel van het kind kwam weder in hem, dat het weder levend werd.
Genesis 37:33-35. “En Jakob zei over zijn zoon Jozef in Genesis 37:33: “een boos dier heeft hem
opgegeten! Genesis 37:35 “Want ik zal, rouw bedrijvende, tot mijn zoon in het graf nederdalen”.
I Samuël 28:14-19. We citeren een deel van I Samuël 28:19: “en morgen zult gij en uw zonen bij mij
zijn". Samuël was gestorven en sprak nu met Saul.
Saul stierf en de mannen van Jabes verbrandden de lichamen van Saul en zijn zonen. I Samuël 31:12.
In welke zin waren ze bij Samuël?
Dit gesprek met Samuël was een wonder - een communicatie met de doden is onmogelijk en degenen
die het via een medium proberen, zullen door Satan worden misleid en ongehoorzaam zijn aan de
duidelijke leer van Gods Woord.
Deuteronomium 32:48-50. Over de dood van Mozes zei de Heer: “Klim op den berg Abarim (Nebo), en
sterf op dien berg, en hij werd tot zijn volken vergaderd.
In welke zin werd Mozes tot zijn volken vergaderd? Werd zijn lichaam met hen vergaderd? Lees
Deuteronomium 34:5-6: 5 Alzo stierf Mozes, de knecht des Heeren, aldaar in het land van Moab, naar
des Heeren mond. 6 En Hij begroef hem in een dal, in het land van Moab, tegenover Beth-peor; en
niemand heeft zijn graf geweten, tot op dezen dag..
"Niemand weet van zijn graf." De duivel vocht om zijn lichaam. (Judas 9). Zie Mozes, later,
getransfigureerd op de berg. Mattheüs 17:3: En ziet, van hen werden gezien Mozes en Elias, met Hem
samensprekende.
“Gen. 35:29: En Izak gaf den geest en stierf, en werd verzameld tot zijn volken,……………………….”.
Jaren nadat Isaak was gestorven, verscheen de Heer aan Mozes als de God van Abraham en Isaak; en
verwijzend naar dit zei Christus:
“Lukas 20:38: God nu is niet een God der doden, maar der levenden; …………………”.
2 Samuel 12:23. Over zijn kleine baby die was gestorven, zei David: “Zal ik hem nog kunnen
wederhalen?”.
Daar was het levenloze lichaam van de baby. David sprak dus niet over het lichaam. Hier is een grote
waarheid, opgetekend in Jakobus 2:26:

“het lichaam zonder geest is dood,………………”.
“Prediker 12:7: En dat het stof wederom tot aarde keert, als het geweest is; en de geest weder tot God
keert, Die hem gegeven heeft.
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Dit zou in tegenspraak zijn met Prediker 3:19-20, als deze verzen niet zouden verwijzen naar het
lichaam van de mens in plaats van naar zijn geest:
“Want wat den kinderen der mensen wedervaart, dat wedervaart ook den beesten; en enerlei
wedervaart hun beiden; gelijk die sterft, alzo sterft deze, en zij allen hebben enerlei adem, en de
uitnemendheid der mensen boven de beesten is geen; want allen zijn zij ijdelheid. 20 Zij gaan allen naar
een plaats; zij zijn allen uit het stof, en zij keren allen weder tot het stof.
Dit is de klacht van de man onder de zon, zoals ook Prediker 9:5:
“Want de levenden weten, dat zij sterven zullen, maar de doden weten niet met al; zij hebben ook
geen loon meer, maar hun gedachtenis is vergeten.
Dit is een duidelijke tegenspraak met de vele beloften van God dat de beloningen van de gelovigen op
hun dood zullen volgen, tenzij we het woord der waarheid recht snijden. Dit geldt ook voor het tiende
vers:
“Pred. 9:10: Alles, wat uw hand vindt om te doen, doe dat met uw macht; want er is geen werk, noch
verzinning, noch wetenschap, noch wijsheid in het graf, daar gij heengaat.
Het is het lichaam zonder de geest dat dood is. Bij de dood gaat de geest naar God die hem heeft
gegeven. Het dode lichaam kan niet voelen, noch werken, noch weten. Maar dit heeft geen betrekking
op de geest in het lichaam, die het lichaam verlaat wanneer dat lichaam tot stof en verderf vergaat.
Prediker is niet het boek voor de duidelijke leer van de huidige toestand van de doden, maar zelfs dat
boek ondersteunt geenszins de vreselijke ketterij van zielenslaap. De geest gaat bij de dood naar de
God van de levenden.

Nieuw Testamentische geschriften
“Lukas 23:46: En Jezus, roepende met grote stemme, zeide: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest.
En als Hij dat gezegd had, gaf Hij den geest.
“Lukas 23:42-43-: 42 En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen
zijn. 43 En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn.
“Lukas 15:10: Alzo, zeg Ik ulieden, is er blijdschap voor de engelen Gods over een zondaar, die zich
bekeert.
“Efeziërs 3:15: Uit Welken al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt,
“Hand. 7:55 en 59: 55 Maar hij, vol zijnde des Heiligen Geestes, en de ogen houdende naar den hemel,
zag de heerlijkheid Gods, en Jezus, staande ter rechter hand Gods…………………………..59 En zij stenigden
Stefanus, aanroepende en zeggende: Heere Jezus, ontvang mijn geest.
“2 Kor. 5:8: Maar wij hebben goeden moed, en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen,
en bij den Heere in te wonen.
“Fil. 1:23: Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte, om ontbonden te worden en
met Christus te zijn; want dat is zeer verre het beste.
Ik ben er zeker van dat na het lezen van deze Schriftgedeelten, dat allen, die op de Heer Jezus Christus
vertrouwen, ervan overtuigd zullen zijn dat degenen met een even kostbaar geloof als die in slaap zijn
gevallen, zijn vertrokken om bij Hem te zijn, en hoewel ze wachten om met hun huis bekleed te worden
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wat uit de hemel is, zijn ze in een staat van bewuste gelukzaligheid. Of ze nu wel of niet blij zijn als
zondaars zich tot de Heer wenden, we kunnen niet te dogmatisch zijn, maar dit lijkt de leer van Gods
Woord te zijn. Ze zijn vertrokken om bij de Heer te zijn. Ze zijn thuis bij de Heer. Dit is de betekenis van
2 Korinthiërs 5:8:
“ Maar wij hebben goeden moed, en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen, en bij den
Heere in te wonen.
We weten dat onze gezegende Heer de dood heeft gesmaakt. We weten dat Hij de dood heeft
afgeschaft en leven en onvergankelijkheid aan het licht heeft gebracht in het evangelie. 2 Timotheüs
1:9 en 10:
“ 9 Die ons heeft zalig gemaakt, en geroepen met een heilige roeping; niet naar onze werken, maar
naar Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, voor de tijden der eeuwen;
10 Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onzen Zaligmaker Jezus Christus, Die den dood
heeft te niet gedaan, en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het Evangelie;
Wat een heerlijke waarheid is dit! Leven nu: onvergankelijkheid bij de komst van Christus. Geen
stopzetting van het leven nadat we het leven hebben ontvangen, door het evangelie te geloven.
We mogen we ons aansluiten bij de apostel Johannes in zijn lof:
“1 Joh. 3:1-2: 1 Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods
genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij Hem niet kent. 2 Geliefden, nu
zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar wij weten, dat als Hij
zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.
Onze gezegende Heer is in een verheerlijkt lichaam in de hemel. Anders zou Hij ons niet als priester
kunnen vertegenwoordigen. Door de mens kwam de dood en door de mens kwam de opstanding van
de doden. Op een dag zal onze gezegende Heer uit de hemel neerdalen en zullen we worden
opgenomen om Hem te ontmoeten, op welk moment deze lichamen van vernedering veranderd zullen
worden als Zijn heerlijke lichaam, Filippenzen 3:20-21:
“Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere
Jezus Christus; 21 Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve gelijkvormig worde aan
Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelven kan onderwerpen.
En we zullen Hem zien zoals Hij is.
" 1 Thess. 4:18: Zo dan, vertroost elkander met deze woorden.
Veel Christenen zeggen dat, omdat de apostelen van Christus Mozes en Elia op de berg der
verheerlijking herkenden, en omdat Paulus zei:
“1 Kor. 13:12: Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien
aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben.
We een hebben een positief schriftuurlijk bewijs dat we onze geliefde zeker zullen herkennen. Of deze
specifieke Schrift ons deze zekerheid geeft of niet, we zijn er zeker van dat een dergelijke erkenning
slechts een redelijke verwachting is om ons eeuwige geluk in ons hemelse huis compleet te maken. Ja,
de Schrift zegt dat:
“Mark. 12:25: Want als zij uit de doden zullen opgestaan zijn, zo trouwen zij niet, noch worden ten
huwelijk gegeven; maar zij zijn gelijk engelen, die in de hemelen zijn.
9

Maar dit heeft niets te maken met de herkenning van onze dierbaren en vrienden.
Natuurlijk rijst altijd de vraag over onze niet-geredde dierbaren. "Zullen we ons bewust zijn van hun
afwezigheid in de hemel en hun straf en lijden?" Deze gedachte is bij allen opgekomen die het Woord
van God hebben bestudeerd en zich afvroegen over het hiernamaals. God zal zeker niet toestaan dat
een gedachte de gelukzaligheid van Zijn verlosten verstoort.
Maar we zouden verontrust, geschrokken en tot angstige bezorgdheid moeten worden gedreven voor
onze niet-geredde geliefden terwijl we hier bij hen zijn in het land van de levenden in deze dag van
genade. Laten we de plechtige woorden van God gedenken:
“Hebr. 9:27: En gelijk het den mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel;
Er zijn tegenwoordig veel valse profeten die vertellen dat de doden nog een kans op redding zullen
krijgen; maar zij zijn de vertegenwoordigers van Satan en niet van de Heer. Ze bederven de Schrift om
deze valse hoop te geven aan hun misleide slachtoffers. Gods Woord is het oordeel na de dood. De
verschrikkelijke smarten van dat oordeel worden beschreven in de slotverzen van het twintigste
hoofdstuk van Openbaring. Zondaar, lees ze aandachtig en geloof Gods waarheid.
Er zijn maar twee lotsbestemmingen, ook zijn er maar twee wegen. Er is geen vagevuur of een derde
plaats. Voor ieder individu is het ofwel eeuwige heerlijkheid met Christus en de verlosten, of eeuwige
duisternis en wanhoop met degenen die worden genoemd in Openbaring 21:8:
“Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en
tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den poel, die daar brandt van
vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood.
Hier is Gods bevel:
“1 Thess. 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.
Deze scène kan zich nu op elk moment van elke dag afspelen. Daarna de Grote Verdrukking. Uit die
Grote Verdrukking zullen sommigen gered worden om deel te hebben aan de eerste opstanding.
“Op. 7:14: En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die uit de grote
verdrukking komen; en zij hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit
gemaakt in het bloed des Lams.
“Op. 20:6: Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood
geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen
heersen duizend jaren.
De periode van Grote Verdrukking zal eindigen met de komst van de Heer met Zijn heiligen om het
oordeel uit te voeren, Satan te onttronen en Zijn aardse Koninkrijk op te richten.
“Op. 1:7: Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken
hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; ja, amen.
“2 Thess. 1:4-9: 4 Alzo dat wij zelven van u roemen in de Gemeenten Gods, over uw lijdzaamheid en
geloof in al uw vervolgingen en verdrukkingen, die gij verdraagt; 5 Een bewijs van Gods rechtvaardig
oordeel, opdat gij waardig geacht wordt het Koninkrijk Gods, voor hetwelk gij ook lijdt; 6 Alzo het recht
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is bij God verdrukking te vergelden dengenen, die u verdrukken; 7 En u, die verdrukt wordt, verkwikking
met ons, in de openbaring van den Heere Jezus van den hemel met de engelen Zijner kracht; 8 Met
vlammend vuur wraak doende over degenen, die God niet kennen, en over degenen, die het Evangelie
van onzen Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. 9 Dewelken zullen tot straf lijden het eeuwig
verderf, van het aangezicht des Heeren, en van de heerlijkheid Zijner sterkte,
En verder nog; zie Openbaring 19:12 tot Openbaring 20:5 en Mattheüs 24:30 en vele anderen.
Zo hebben we de antwoorden op de twee vragen van Job:
“Job 14:10: Maar een man sterft, als hij verzwakt is, en de mens geeft den geest, waar is hij dan?
“Job. 14:14: Als een man gestorven is, zal hij weder leven? Ik zou al de dagen mijns strijds hopen,
totdat mijn verandering komen zou.

Naderen wij het einde van de wereld?
Opmerking van de vertaler: Met betrekking tot het nu volgende: Pastor J. C. O’Hair heeft geleefd van
1899 tot 1958. U moet daar dus rekening mee houden. Echter is de huidige situatie wel enigszins
vergelijkbaar met toen.
Onlangs heb ik meer dan één persoon deze opmerking horen maken: "de komende twee jaar zullen
het verhaal vertellen." Ze doelden natuurlijk op de huidige economische en financiële stand van zaken.
Ze waren niet zozeer bezorgd over de politieke of morele vooruitzichten, hetzij vanwege
onverschilligheid, hetzij omdat ze het gevoel hadden dat financiële goede tijden alles goed zouden
maken. Velen zijn van mening dat er binnen een jaar of twee een terugkeer naar welvaart zal zijn, of
dat er een wereldwijde revolutie zal plaatsvinden.
Natuurlijk, conservatieve mensen houden niet veel rekening met de voorspellingen van dergelijke
radicalen, ze geloven liever dat we slechts een kleine omweg maken en alles te zijner tijd zal worden
aangepast. Maar zelfs sommige van deze optimistische conservatieven geven toe dat de politieke
situatie over de hele wereld allesbehalve bevredigend is en dat de nabije toekomst er niet al te
rooskleurig uitziet. Staatslieden in binnen- en buitenland waarschuwen het publiek voor de huidige
chaos en de naderende crisis, ze vragen mannen en vrouwen een inventaris op te maken van de
toestand in de wereld en toe te geven dat universele, politieke, economische en sociale onrust en
onzekerheid heersen, en dat alles wat ernstig en rampzalig is op korte termijn kan gebeuren.
We hebben het geroezemoes over de revolutie in Zuid- en Midden-Amerika gehoord. We hebben veel
gelezen over de onderstroom van wantrouwen, wanorde en rebellie in India. We zijn zeker niet
onwetend over de ernstige stand van zaken in het Verre Oosten. Denkend dat mensen geschokt
zouden zijn, maar niet verbaasd als Rusland, China en Japan plotseling in een driehoekig bloedig
conflict zouden worden geworpen. Europa experimenteert met vijf of zes regeringsvormen. Onder de
naties van Europa bestaat niet alleen een onderstroom van achterdocht en wantrouwen, maar ook de
erkenning van de kant van sommigen van hen dat oorlog onvermijdelijk is, en dus haasten ze zich naar
verdere financiële ondergang in hun voorbereiding op het onvermijdelijke. Geen enkele Europese
heerser of politicus is oprecht als hij verklaart dat er vooruitzichten zijn op wereldvrede. De consensus
is dat de vooruitzichten niet rooskleurig zijn; dat voorlopig de fascisten, communisten, socialisten,
vorsten en democraten moeten strijden om de suprematie, en dat elke natie in staat moet zijn om zijn
campagne en verovering met bloedvergieten voort te zetten, indien nodig.
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Sommige schrijvers zijn brutaal genoeg om te beweren dat het Britse rijk op instorten staat; dat het
slechts een kwestie van tijd kan zijn. Ze voorspellen dat die glorieuze natie spoedig haar greep op haar
bezittingen moet loslaten.
En als we kijken naar onze eigen Verenigde Staten, zijn er dagelijkse berichten over totale financiële
ondergang en moeilijke tijden die in het verschiet liggen.
In alle discussies over depressie en politieke onrust, en geruchten over oorlogen, lijken relatief
weinigen zich zorgen te maken over de goddeloosheid en immoraliteit van de huidige generatie; en
een nog kleinere minderheid maakt zich grote zorgen over wat werkelijk het ernstigste teken van deze
tijd is; namelijk het verlaten, van de kant van duizenden zogenaamde Christenen, met hun predikers
en leiders, van de fundamenten van het christelijk geloof. Deze afvalligheid wordt in de Bijbel
geprofeteerd als een van de tekenen van de eindtijd. Zo ook de Europese politieke strijd. De
wereldwijde politieke en sociale omwentelingen zijn zeer belangrijk. Zo is ook de huidige activiteit van
de kant van de Joden in Palestina. Hetzelfde geldt voor de huidige wereldwijde minachting voor de
wet. Zo ook het rationalisme en materialisme en atheïsme van deze tijd, vooral gepropageerd in naam
van het Christendom. Ja, al deze tekenen samen zijn indicatief voor het naderende einde. Wat
bedoelen we met het naderende einde: het einde van wat? Onthoud dat als je aan het einde van de
wereld denkt, dat niet is wat we in gedachten hebben.
Er zijn zoveel wilde speculaties geweest en zoveel fanatieke religieuze bewegingen aan het einde van
de wereld, zoveel valse profeten die hebben geprobeerd data vast te stellen over wanneer het einde
van de wereld zou zijn, dat het, voor heel veel mensen, bijna onmogelijk is om het zekerder woord van
profetie uit de geest van de onfeilbare God serieus te overwegen. Hem zijn al Zijn werken bekend vanaf
het begin van de wereld. De God die dit universum heeft ontworpen, die het regeert en in stand houdt,
de God aan wie het toebehoort, kent zeker Zijn huidige en toekomstige doelen voor de aarde en haar
bewoners. Deze almachtige en alwetende God weet hoe en wanneer en waarom dit huidige tijdperk
zal eindigen. Als God soeverein is en alle dingen een doel hebben volgens de raad van Zijn eigen wil,
zoals Hij Zelf verklaart, wie kan dan Zijn bewegingen belemmeren of vertragen wanneer de
vastgestelde tijd voor Zijn ingrijpen nabij is? En als Hij zo attent en genadig is geweest om Zijn kinderen
door bepaalde tekenen de nabijheid van de bestemde tijd aan te geven, zouden Zijn kinderen zeker,
met gretigheid en dankzegging, de wereldtoestanden moeten bestuderen in het licht van Zijn
geïnspireerde en onfeilbare Woord.
In Mattheüs 13:39, 40 en 49 vinden we driemaal de uitdrukking "de voleinding der wereld".
“Matth. 13:39-40: En de vijand, die hetzelve gezaaid heeft, is de duivel; en de oogst is de voleinding der
wereld; en de maaiers zijn de engelen. 40 Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd, en met vuur verbrand
wordt, alzo zal het ook zijn in de voleinding dezer wereld………………………………..49 Alzo zal het in de
voleinding der eeuwen wezen; de engelen zullen uitgaan, en de bozen uit het midden der
rechtvaardigen afscheiden;.
De juiste vertaling is: "de voleinding der wereld" Of: "Alzo zal het in de voleinding der eeuwen wezen”.
We vinden dezelfde gedachte opnieuw uitgedrukt in Mattheüs 28:20, waarin de Heer tot Zijn apostelen
zei:
“Matth. 28:20: En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld (of tot de voleinding der
eeuw)".
Hij bedoelde niet zolang ze leefden, maar zolang de eeuw duurde. De geschiedenis van de mens, in
Gods plannen, is verdeeld in tijdperken. Het tijdperk waarin we nu leven wordt aangeduid als "deze
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tegenwoordige boze wereld", Galaten 1:4. Dit is de Dag van Genade, het tijdperk van het Lichaam van
Christus, de Beschikking van de Heilige Geest. Efeziërs 3:1-8:
“ 1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt. 2 Indien
gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u; 3 Dat Hij mij door
openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te voren
geschreven heb; 4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid
van Christus), 5 Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu
is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest; 6 Namelijk dat de heidenen zijn
medeërfgenamen, en van hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het
Evangelie; 7 Waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is,
naar de werking Zijner kracht. 8 Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om
onder de heidenen door het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus,
Er zijn andere tijdperken geweest. Ze zijn tot een einde gekomen. Het tijdperk van vóór de zondvloed
kwam zeker tot een einde met de zondvloed. Er zullen andere tijdperken zijn na deze huidige boze
eeuw, genoemd als de toekomende eeuwen. Efeziërs 2:7:
“Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, door de
goedertierenheid over ons in Christus Jezus.
Deze eeuw zal een voleinding hebben. Andere eeuwen zullen volgen. In Efeziërs 3:21 vinden we de
uitdrukking "in alle geslachten, tot alle eeuwigheid". In verband met de komst van Christus, genoemd
in 1 Korintiërs 15:23, lezen we in vers 24:
“1 Kor.15:23-24: 23 Maar een iegelijk in zijn orde: de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn,
in Zijn toekomst. 24 Daarna zal het einde zijn, wanneer Hij het Koninkrijk aan God en den Vader zal
overgegeven hebben; wanneer Hij zal te niet gedaan hebben alle heerschappij, en alle macht en kracht.
Als taal enige gedachte uitdrukt, dan vertelt deze taal ons zeker dat Christus komt en dat het einde
komt. Stel dat we niet geloven dat Christus komt en het einde komt, beïnvloedt dat de waarheid of
verandert dat het feit?
Deze huidige complexe beschaving, met al zijn onoplosbare verwikkelingen en problemen, haast zich
naar de voltooiing van deze huidige boze eeuw. Het einde zal komen met de komst van de Zoon van
God. Is dit niet eenvoudige taal:
“Hand. 1:11: Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze
Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel
hebt zien heenvaren.
“Hebr. 9:28: Alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde, om veler zonden weg te nemen, zal ten anderen
male zonder zonde gezien worden van degenen, die Hem verwachten tot zaligheid.
“1 Thess. 4:16-18: 16 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. 18 Zo dan, vertroost
elkander met deze woorden.
Laten we dan zorgvuldig de woorden van vermaning en waarschuwing lezen die volgen in de volgende
paar verzen, 1 Thessalonicenzen 5:2-5.
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“1 Thess. 5:2-5: 2 Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een
dief in den nacht. 3 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; 4 Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou
bevangen. 5 Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der
duisternis.
Hebben we in deze woorden de voorspellingen van een onwetende of misleide religieuze fanaticus, of
hebben we het zekere woord van profetie dat ons is gegeven door een goddelijk geleide, met de Geest
vervulde boodschapper van de Heer die komt? De wereld zal spoedig haar verschrikkelijke ondergang
kennen, die in deze taal wordt uiteengezet:
2 Thessalonicenzen 1:7-9:
“7 En u, die verdrukt wordt, verkwikking met ons, in de openbaring van den Heere Jezus van den hemel
met de engelen Zijner kracht; 8 Met vlammend vuur wraak doende over degenen, die God niet kennen,
en over degenen, die het Evangelie van onzen Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. 9 Dewelken
zullen tot straf lijden het eeuwig verderf, van het aangezicht des Heeren, en van de heerlijkheid Zijner
sterkte,
Openbaring 6:15-17:
“15 En de koningen der aarde, en de groten, en de rijken, en de oversten over duizend, en de machtigen,
en alle dienstknechten, en alle vrijen, verborgen zichzelven in de spelonken, en in de steenrotsen der
bergen; 16 En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons, en verbergt ons van het
aangezicht Desgenen, Die op den troon zit, en van den toorn des Lams. 17 Want de grote dag Zijns
toorns is gekomen, en wie kan bestaan?
Openbaring 1:7:
“Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken hebben; en
alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; ja, amen.
Judas 1:14-15:
“14 En van dezen heeft ook Enoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: Ziet, de Heere is
gekomen met Zijn vele duizenden heiligen; 15 Om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle
goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, en
vanwege al de harde woorden, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben.
Mattheüs 24:38-39:
“38 Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten
huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging; 39 En bekenden het niet, totdat
de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.
Mattheüs 24:21 en 30:
“21 Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot
nu toe, en ook niet zijn zal…………………………..30 En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van
den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen
zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.
Daniël 2:44:
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“Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een Koninkrijk verwekken, dat in der
eeuwigheid niet zal verstoord worden; en dat Koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden;
het zal al die koninkrijken vermalen, en te niet doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan.
We zouden uit het Woord van God enkele honderden andere profetieën over de eindtijd kunnen
citeren, om aan te tonen dat de wederkomst van Jezus Christus, de Zoon van God, op handen is; dat
Zijn tweede komst één ding zal betekenen voor degenen die verlost zijn door Gods genade, degenen
die de Heer Jezus Christus liefhebben; heel iets anders voor de natie Israël, die we de Joden noemen;
en nog iets anders voor de grote massa niet-geredde heidenen.
Maar de verzen die we hierboven hebben geciteerd, zullen u in staat stellen de vraag te begrijpen die
de Heer Jezus stelde toen Hij door Zijn eigen volk was verworpen:
“Lukas 18:8: Ik zeg u, dat Hij hun haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, zal
Hij ook geloof vinden op de aarde?
Een dergelijke vraag suggereert zeker dat de Zoon des mensen, die toen op aarde was, wist dat Hij op
een dag naar de aarde zou terugkeren, en het Griekse werkwoord dat door Hem in deze vraag werd
gebruikt, gaf aan dat Hij het geloof niet op aarde zou vinden wanneer Hij als de Mensenzoon naar Israël
zou terugkeren.
Als de Heer Jezus vandaag zou komen, zou Hij meer dan zestien miljoen Joden in ongeloof aantreffen.
Hij zou honderd keer zoveel heidenen in ongeloof vinden. Hij zou zien dat de Christenheid op weg was
naar de grote afvalligheid, in twee algemene afdelingen: katholicisme en protestantisme, die beide
beweerden de leer van Christus te volgen. Hij zou de leringen en praktijken van het katholicisme zo in
strijd vinden met het zuivere Christendom dat Hij aan de apostelen overliet om aan Zijn Kerk te geven,
dat Hij die religieus-politieke organisatie nooit als Zijn Kerk zou erkennen. Hij zou sommigen in die
organisatie gered vinden ondanks de corruptie van het Woord van God en het afwijken van het
Evangelie van Genade in het religieuze programma van hun systeem. Hij zou in veel verschillende
evangelische kerkorganisaties enkele loyale, getrouwe gewijde heiligen aantreffen. Maar Hij zou een
veel groter aantal niet-geredde mensen vinden geïdentificeerd met een soort religieuze organisatie
die de naam van Christus draagt. In het licht van de duidelijke en eenvoudige verklaring van de Heilige
Schrift, gevonden in Efeziërs 4:3 en 4. dat er één Kerk, één hoop en één geloof is, zoals er ook maar
één Christus is en één Heilige Geest en één Vader, er wordt tegenwoordig zo'n verscheidenheid aan
verschillende Christussen en verschillende religies aan de mensheid aangeboden dat we de staat van
religieus Babylon hebben bereikt.
Het modernisme vordert snel en neemt seminaries en kerken over die ooit bolwerken van het geloof
waren, en sleept de misleide religieuze slachtoffers mee naar de grote afvalligheid, want het
modernisme in de Christelijke kerken is niets meer dan gekerstend agnosticisme, een volledige
afwijking van het geloof voor eens en voor altijd overgeleverd aan heiligen, ontrouw gepropageerd in
de naam van Christus. Een Christelijke ongelovige is beslist een paradox, en daarom is de Christelijke
modernist een onmogelijke paradox. Dan zijn de moderne culten die het meest actief zijn in de
verspreiding van hun waanideeën en ketterijen Unity, Russellisme of Rutherfordisme, Zevende-dags
Adventisme, Mormonisme en Christian Science. Als één van deze sekten de ware Christus voorstelt en
Zijn Kerk vertegenwoordigt, dan prediken de anderen een valse Christus en stellen zij de Kerk van
Christus verkeerd voor, want Russellism en Christian Science hebben niets gemeen: Adventisme en
Unity evenmin. Toch beweren al deze religieuze bewegingen dat ze de ware bewaarders en
verspreiders van de waarheid van Christus voor deze tijd zijn, elk met een sleutel tot de Schrift, en
leren ze zoekers naar de waarheid om het Huis van God door een andere deur binnen te gaan. Een
15

huis dat tegen zichzelf verdeeld is, kan niet standhouden. Al deze religieuze bewegingen zijn op weg
naar een verschrikkelijk oordeel op de dag van Gods toorn, die niet ver weg is.

Toen Hij hier op aarde, zei de Zoon van God:
“Matth. 13:27-28 en 39: 27 En de dienstknechten van den heer des huizes gingen en zeiden tot hem:
Heere! hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit onkruid? 28 En hij
zeide tot hen: Een vijandig mens heeft dat gedaan (*). En de dienstknechten zeiden tot hem: Wilt gij
dan, dat wij heengaan en datzelve vergaderen?..........................................39 En de vijand, die hetzelve
gezaaid heeft, is de duivel; en de oogst is de voleinding der wereld; en de maaiers zijn de engelen.
We zien dus dat deze onheilige vermenging van het werk van Christus en het werk van de duivel is
voorspeld in Gods Boek. En in zeer duidelijke taal wordt de grote afval voorspeld:
“2 Thess. 2:2-3: 2 Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest,
noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande
ware. 3 Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval
gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs;
Voordat Christus terugkeert als Koning om Zijn koninkrijk op te richten, zal er een vreselijke afvalligheid
zijn bij de opkomst van de Antichrist, de man van de zonde, de zoon des verderfs, wiens komst is naar
de werking van Satan, met alle macht en tekenen en leugenachtige wonderen zie II Thessalonicenzen
2:5-9.
“2 Thess. 2:5-9: 5 Gedenkt gij niet, dat ik, nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb? 6 En nu, wat hem
wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde te zijner eigen tijd. 7 Want de verborgenheid der
ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk, Die hem nu wederhoudt, Die zal hem wederhouden,
totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. 8 En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard
worden, denwelken de Heere verdoen zal door den Geest Zijns monds, en te niet maken door de
verschijning Zijner toekomst; 9 Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle
kracht, en tekenen, en wonderen der leugen;
De man die deze religieuze systemen tot hoofd zullen stellen, zal Satans man zijn. Degenen die de
eenvoudige en heerlijke waarheid van de genade van Christus niet willen ontvangen, dat Jezus
Christus, de Zoon van God, uit de hemel kwam, stierf aan het kruis van Golgotha om verloren zondaars
te verlossen door Zijn vergoten bloed, de dood overwon en terug ging naar de hemel als een mens, als
de Man die nu aan Gods rechterhand zit, zullen de gevolgen moeten dragen die hierin worden vermeld:
“2 Thess. 2:11-12: 11 En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden
geloven; 12 Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een
welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid.
“1 Tim. 4:1: Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het
geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen,
De Heer wist zeker van tevoren dat menigten zouden worden meegesleurd in het spiritisme en andere
"demonische" listen.
De Heer wist zeker van tevoren dat het geld zou worden verzameld door de zeer rijken en dat de armen
te midden van overvloed zouden moeten verhongeren:
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“Jakobus 5:1-8: 1 Welaan nu, gij rijken, weent en huilt over uw ellendigheden, die over u komen. 2 Uw
rijkdom is verrot, en uw klederen zijn van de motten gegeten geworden; 3 Uw goud en zilver is verroest;
en hun roest zal u zijn tot een getuigenis, en zal uw vlees als een vuur verteren; gij hebt schatten
vergaderd in de laatste dagen. 4 Ziet, het loon der werklieden, die uw landen gemaaid hebben, welke
van u verkort is, roept; en het geschrei dergenen, die geoogst hebben, is gekomen tot in de oren van
den Heere Sebaoth. 5 Gij hebt lekkerlijk geleefd op de aarde, en wellusten gevolgd; gij hebt uw harten
gevoed als in een dag der slachting. 6 Gij hebt veroordeeld, gij hebt gedood den rechtvaardige; en hij
wederstaat u niet. 7 Zo zijt dan lankmoedig, broeders, tot de toekomst des Heeren. Ziet, de landman
verwacht de kostelijke vrucht des lands, lankmoedig zijnde over dezelve, totdat het den vroegen en
spaden regen zal hebben ontvangen. 8 Weest gij ook lankmoedig, versterkt uw harten; want de
toekomst des Heeren genaakt.
“Sefanja 1:17-18: 17 En Ik zal de mensen bang maken, dat zij zullen gaan als de blinden; want zij
hebben tegen den Heere gezondigd; en hun bloed zal vergoten worden als stof, en hun vlees zal
worden als drek. 18 Noch hun zilver, noch hun goud zal hen kunnen redden ten dage der
verbolgenheid des Heeren; maar door het vuur Zijns ijvers zal dit ganse land verteerd worden; want
Hij zal een voleinding maken, gewisselijk, een haastige, met al de inwoners dezes lands.
In de krant van vandaag staat een deel van het bericht van de president van de Universiteit van
Wisconsin waarin hij ons meedeelt dat onze magazijnen tot de nok toe gevuld zijn met voedsel terwijl
miljoenen op de rand van de hongerdood staan. In de krant van gisteren (19 mei 1932) hebben we het
beeld van de Romeinse paus van de toestand in de wereld: “Nooit eerder is de wereld, zowel geestelijk
als materieel, zo rusteloos geweest als nu. De hele mensheid wordt verlamd door een financiële en
economische crisis die geen enkel land, geen samenleving en geen familie onaangetast laat, direct of
indirect. Zelfs die enkelingen die met onnoemelijke rijkdommen het lot van de wereld in handen lijken
te hebben, en die door hun eigen speculaties de oorzaak waren van zoveel kwaad. Hebzucht is de
wortel van elke ziekte. Uit hebzucht komt de onrechtvaardige, ongelijke verdeling van de rijkdom van
naties voort, opgehoopt in een paar handen met onnoemelijk lijden onder de massa is. Degenen die
geen anarchie willen, moeten energiek optreden om te voorkomen dat de vijanden van religie hun
doelen bereiken.
"Een voorwendsel bieden aan subversieve partijen om propaganda te lanceren voor een drive die
overal de openbare orde bedreigt en het gevaar van terrorisme en anarchie vergroot" . . . "de
onbeperkte hebzucht naar aardse goederen die de echte oorzaak is van de huidige moeilijkheden".
De voorspelling van Gods Woord is dat deze accumulatie van rijkdom in de handen van enkelen een
teken van de eindtijd zal zijn; dat deze universele onrust en wetteloosheid samenvalt met de grote
religieuze afval. En hier is Gods boodschap aan Zijn kind:
“Jakobus 5:8: Weest gij ook lankmoedig, versterkt uw harten; want de toekomst des Heeren genaakt.
Zie toe waar je vandaag heen gaat voor een bron van verlichting, en tenzij je kijkt naar de komst van
de Heer, zul je tevergeefs kijken. Dus we mogen weten dat totdat Hij komt, boze verleiders erger en
erger zullen worden.
Er zal een heerschappij van vrede en gerechtigheid op deze aarde komen. Wanneer? Wanneer Hij komt
wiens recht het is. Hij zal deze aarde regeren met een ijzeren staf. Degenen die verlost zijn door Zijn
bloed zullen met Hem regeren. Zie 1 Korintiërs 6:2; Openbaring 5:9 en 10; Openbaring 20:3 tot 7.
“1 Kor.6:2: Weet gij niet, dat de heiligen de wereld oordelen zullen? En indien door u de wereld
geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig de minste gerechtzaken?
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“Op. 5:9-10: 9 En zij zongen een nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig dat boek te nemen, en zijn
zegelen te openen; want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht, en
taal, en volk, en natie; 10 En Gij hebt ons onzen God gemaakt tot koningen en priesteren; en wij zullen
als koningen heersen op de aarde.
“Op. 20:3-7: 3 En wierp hem in den afgrond, en sloot hem daarin, en verzegelde dien boven hem, opdat
hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de duizend jaren zouden geeindigd zijn. En daarna moet
hij een kleinen tijd ontbonden worden. 4 En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd
hun gegeven; en ik zag de zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het
Woord Gods, en die het beest, en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet
ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met
Christus, de duizend jaren. 5 Maar de overigen der doden werden niet weder levend, totdat de duizend
jaren geeindigd waren. Deze is de eerste opstanding. 6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste
opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus
zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren. 7 En wanneer de duizend jaren zullen
geeindigd zijn, zal de satanas uit zijn gevangenis ontbonden worden.
Wanneer Christus, die ons leven is, zal verschijnen, dan zullen jullie ook met Hem verschijnen in
heerlijkheid.
De Heer komt eerst om Zijn geredden thuis te roepen tot heerlijkheid (de Opname). Dan zal er een grote
tijd van verdriet zijn en verscheidene jaren van geseling en oordeel (de Verdrukking). Daarna zal de Heer
komen met Zijn heiligen om de grote Tegenstander te onttronen, die oude draak, Satan, de duivel die
de hele wereld heeft misleid. Dan de tijd van de zegening van de aarde met de persoonlijke
heerschappij van de ware Koning. De hoop van deze wereld is niet een grote democratie, maar een
grote theocratie. Ondertussen mag iedereen die wil, in het Koninkrijk van de Zoon van Gods liefde
worden overgezet door het geloof in het volbrachte werk van deze wonderbare Christus, die nu de
levende Godmens in heerlijkheid is.
Zou je aan de kant van Christus willen staan? Wilt u gered worden van de komende tijd van groot
verdriet en het oordeel na de dood? Verlossing is voor u beschikbaar. Het is een heel eenvoudige,
duidelijke manier - Christus stierf voor jou - Zijn oordeel was voor jou - Hij werd overgeleverd voor
onze overtredingen en opgewekt voor onze rechtvaardiging - Redding is door eenvoudig geloof in deze
gekruisigde, opgestane, verheerlijkte en komende Christus. Handel nu.

Geloof en wees voor eeuwig gered.
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