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Aanval op de boodschap

Waarom de Drie-
engelenboodschap de urgente

boodschap is voor deze tijd

God heeft het beste in petto

• Want Ik weet, welke gedachten Ik over
u koester, luidt het woord des HEREN,
gedachten van vrede en niet van onheil,
om u een hoopvolle toekomst te geven.

• (Jeremia 29:11)

Jezus bereid een plek voor ons

• Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in
God, gelooft ook in Mij. 2 In het huis mijns
Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u
gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats
te bereiden; 3 en wanneer Ik heengegaan ben
en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u
tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik
ben.

• Johannes 14:1-3
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Hoe komen de gelovigen daar?

• En waar Ik heenga, daarheen weet gij
de weg John 14:4

• Wij kennen de weg door het Bijbelwoord!

• Het Woord zegt over die weg:

Wij weten de weg!

• (Jezus = het vlees geworden woord,
Johannes 1)

• Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de
waarheid en het leven; niemand komt
tot de Vader dan door Mij

• Johannes 14:6

Wij mogen vrij Christus naderen
• Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die

de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van
God, laten wij aan die belijdenis vasthouden.
15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet
kan medevoelen met onze zwakheden, maar
een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is
verzocht geweest, doch zonder te zondigen.
16 Laten wij daarom met vrijmoedigheid
toegaan tot de troon der genade, opdat wij
barmhartigheid ontvangen en genade vinden
om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.

• Heb 4:14-16
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Jezus maakt het niet moeilijk

• Komt tot Mij, allen, die vermoeid en
belast zijt, en Ik zal u rust geven;
29 neemt mijn juk op u en leert van Mij,
want Ik ben zachtmoedig en nederig van
hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen;
30 want mijn juk is zacht en mijn last is
licht

• Matt 11: 28-30

Kiezen voor Jezus

• 16 Want ik schaam mij het evangelie
niet; want het is een kracht Gods tot
behoud voor een ieder die gelooft, eerst
voor de Jood, maar ook voor de Griek.
17 Want gerechtigheid Gods wordt daarin
geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk
geschreven staat: De rechtvaardige zal uit
geloof leven.

• Romeinen 1:16-17

Boodschap van een zekere keus

• Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus
Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit
de doden heeft opgewekt, zult gij behouden
worden; 10 want met het hart gelooft men tot
gerechtigheid en met de mond belijdt men tot
behoudenis. 11 Immers het schriftwoord zegt: Al
wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet
beschaamd uitkomen

• Romeinen 10:9-11



4

Toch een belangrijke
waarschuwing

• Zie, de dagen komen, luidt het woord van de
Here HERE, dat Ik een honger in het land zal
zenden – geen honger naar brood, en geen
dorst naar water, maar om de woorden des
HEREN te horen. 12 Dan zullen zij zwerven van
zee tot zee, en van het noorden naar het oosten
zullen zij dolen, om te zoeken het woord des
HEREN; maar vinden zullen zij het niet.

• Amos 8:11-12

Niet iedereen wilt luisteren

• Maar niet allen hebben aan het evangelie
gehoor gegeven. Want Jesaja zegt: Here, wie
heeft geloofd wat hij van ons hoorde? 17 Zo is
dan het geloof uit het horen, en het horen door
het woord van Christus. 18 Maar ik vraag:
hebben zij het dan niet gehoord? Zeer zeker:
Over de ganse aarde is hun geluid uitgegaan en
tot de einden der wereld hun woorden.

• Romeinen 10:16-18

Niet willen luisteren
• Door ongeloof:

• Daarna kwamen Mozes en Aäron tot Farao en
zeiden tot hem: Zo zegt de HERE, de God van
Israël: laat mijn volk gaan om te mijner ere in de
woestijn een feest te vieren. 2 Maar Farao zeide:
Wie is de HERE, naar wie ik zou moeten
luisteren om Israël te laten gaan? Ik ken de
HERE niet, en ik zal Israël ook niet laten gaan.

• Ex 5:1-2
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Zelfs Gods volk luisterde niet

Door niet vertrouwen in Gods belofte:

• Toen sprak Mozes aldus tot de Israëlieten,
maar zij luisterden niet naar Mozes uit
ongeduld en wegens de harde slavernij.
Exodus 6:8

De taak van Mozes:
• Mensen herinneren aan Gods oorspronkelijke beloften:

• derhalve tot de Israëlieten: Ik ben de HERE, Ik zal u
onder de dwangarbeid der Egyptenaren uitleiden, u
redden van hun slavernij en u verlossen door een
uitgestrekte arm en onder zware gerichten. 6 Ik zal Mij u
tot een volk aannemen en Ik zal u tot een God zijn,
opdat gij weet, dat Ik, de HERE, uw God, het ben, die u
onder de dwangarbeid der Egyptenaren uitleid. 7 En Ik
zal u brengen naar het land, waarvan Ik gezworen heb
het aan Abraham, Isaak en Jakob te zullen geven, en Ik
zal het u geven tot een bezitting, Ik, de HERE.

• Exodus 6:5-7

Oorspronkelijke belofte

• En Ik zal vijandschap zetten tussen u
en de vrouw, en tussen uw zaad en
haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen
en gij zult het de hiel vermorzelen. Gen
3:15

• Het verlossingsplan, en uiteindelijke dat
God onder Zijn volk wilt wonen.
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De taak van Christus

• 43 Maar Hij sprak tot hen: Ook aan de
andere steden moet Ik het evangelie van
het Koninkrijk Gods verkondigen, want
daartoe ben Ik uitgezonden. Lucas 4:43

De boodschap

• 18 De Geest des Heren is op Mij, daarom,
dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen
het evangelie te brengen; 19 en Hij heeft
Mij gezonden om aan gevangenen
loslating te verkondigen en aan blinden
het gezicht, om verbrokenen heen te
zenden in vrijheid, om te verkondigen het
aangename jaar des Heren. (Lucas 4:18)

Het is goed nieuws

euangelion )

'goede (blijde) boodschap'
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Boodschap moet gehoord worden

• 35 En Jezus ging alle steden en dorpen
langs en leerde in hun synagogen en
verkondigde het evangelie van het
Koninkrijk en genas alle ziekte en alle
kwaal. 36 Toen Hij de scharen zag, werd
Hij met ontferming over hen bewogen,
daar zij voortgejaagd en afgemat waren,
als schapen die geen herder hebben

• Matt 9:35-36

Iedereen moet het horen, dan de
volgende fase

• Maar wie volhardt tot het einde, die zal
behouden worden. 14 En dit evangelie van
het Koninkrijk zal in de gehele wereld
gepredikt worden tot een getuigenis voor
alle volken, en dan zal het einde gekomen
zijn.
Matteus 24:13-14

Boodschap is onze taak

• 18 En Jezus trad naderbij en sprak tot hen,
zeggende: Mij is gegeven alle macht in de
hemel en op [de] aarde. 19 Gaat dan henen,
maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt
hen in de naam des Vaders en des Zoons en
des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden
al wat Ik u bevolen heb. 20 En zie, Ik ben met u
al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

• Matteus 28:18-20
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Ga naar de plek waar de
boodschap wordt verkondigd!

• 23 Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen
onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is
getrouw. 24 En laten wij op elkander acht geven om
elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. 25 Wij
moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen,
zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander
aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag
ziet naderen

• Hebr 10:23-25

Boodschap onderzoeken

• 16 Verblijdt u te allen tijde, 17 bidt zonder
ophouden, 18 dankt onder alles, want dat
is de wil Gods in Christus Jezus ten
opzichte van u.

• 19 Dooft de Geest niet uit, 20 veracht
de profetieën niet, 21 maar toetst alles
en behoudt het goede.

• 1 Tess 5:16-21

Jezus waarschuwt voor valse
boodschappers

• En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe,
dat niemand u verleide! 5 Want velen zullen
komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de
Christus, en zij zullen velen verleiden. 6 Ook zult
gij horen van oorlogen en van geruchten van
oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want
dat moet geschieden, maar het einde is het nog
niet

• Mat 24:4-6
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Waarom is een juiste boodschap
van Levensbelang

• 13 totdat wij allen de eenheid des geloofs en der
volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben,
de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom
der volheid van Christus. 14 Dan zijn wij niet
meer onmondig, op en neder, heen en weder
geslingerd onder invloed van allerlei wind
van leer, door het valse spel der mensen, in
hun sluwheid, die tot dwaling verleidt,
15 maar dan groeien wij, ons aan de
waarheid houdende, in liefde in elk opzicht
naar Hem toe, die het hoofd is, Christus.
Efeziers 4:13-15

Ken de boodschap
• Blijf gij echter bij wat u geleerd en

toevertrouwd is, wèl bewust van wie gij het
hebt geleerd, 15 en dat gij van kindsbeen af
de heilige schriften kent, die u wijs kunnen
maken tot zaligheid door het geloof in
Christus Jezus. 16 Elk van God ingegeven
schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te
weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de
gerechtigheid, 17 opdat de mens Gods
volkomen zij, tot alle goed werk volkomen
toegerust.

• 2 tim 3:14-17

Kies alleen de juiste leer!
• Leer en vermaan in deze zin. 3 Indien iemand een

andere leer verkondigt en zich niet voegt naar de
gezonde woorden van onze Here Jezus Christus en
de leer der godsvrucht, 4 dan is hij opgeblazen,
hoewel hij niets weet, en heeft hij een zwak voor
geschillen en haarkloverijen, een bron van nijd, twist,
lasteringen, kwade vermoedens, 5 en geharrewar bij
mensen die niet helder meer zijn van denken en het
spoor der waarheid bijster geraakt zijn, daar zij de
godsvrucht als iets winstgevends beschouwen

• 1 tim 6:2-5
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Kies alleen de juiste leer

• God heeft voor ons het beste in petto
• Jezus kwam om de juiste evangelie boodschap

te brengen en leefde deze perfect uit.
• Niet iedereen wilt luisteren naar het juiste

evangelie.
• Jezus komt pas terug (2de wederkomst) als het

juiste evangelie wereldwijde is verkondigd (en
iedereen een keuze heeft kunnen maken.

Oproep van Paulus, voor ieder
mens:

• betuig u nadrukkelijk voor God en Christus
Jezus, die levenden en doden zal
oordelen, met beroep zowel op zijn
verschijning als op zijn koningschap:

• (2 Tim 4:1)

• Paulus spreekt dat Jezus terugkomt: 1) als
Koning en 2) als brenger van het oordeel (
dat is ook goed nieuws)

De boodschap MOET gehoord
worden!

• Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij
niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem,
van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen
zonder prediker? 15 En hoe zal men prediken
zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven
staat: Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die
een goede boodschap brengen.

• Rom 10:14--15
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Het woord is te kostbaar om NIET
verkondigd te worden

• verkondig het woord, dring erop aan,
gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf
en bemoedig met alle lankmoedigheid en
onderrichting.

• 2 tim 4:2

Aanval op het Woord & haar
boodschap

• Want er komt een tijd, dat (de mensen)
de gezonde leer niet (meer) zullen
verdragen, maar omdat hun gehoor
verwend is, naar hun eigen begeerte zich
(tal van) leraars zullen bijeenhalen, 4 dat
zij hun oor van de waarheid zullen afkeren
en zich naar de verdichtsels keren

• 2 tim 4:3-4

Is er hoop voor ons?

Hoe hoort deze wereld de juiste boodschap?
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Boodschappers brengen ‘t Woord

• Hoort dit woord, dat de HERE over u
spreekt, (…) Voorzeker, de Here HERE
doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad
aan zijn knechten, de profeten.

• Amos 3:1, 7

God geeft een profetische
boodschap

• wij achten het profetische woord (daarom)
des te vaster, en gij doet wèl, er acht op te
geven als op een lamp, die schijnt in een
duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de
morgenster opgaat in uw harten. 20 Dit moet gij
vooral weten, dat geen profetie der Schrift een
eigenmachtige uitlegging toelaat; 21 want
nooit is profetie voortgekomen uit de wil van
een mens, maar, door de heilige Geest
gedreven, hebben mensen van Godswege
gesproken

• 1 Petrus 2:19-21

Jezus wil niet dat wij een verkeerde
boodschap gaan aanvaarden

• Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op
Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs,
die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het
kruis op Zich genomen heeft, de schande niet
achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de
troon Gods. 3 Vestigt uw aandacht dan op
Hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren
tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet door
matheid van ziel verslapt.

• Hebreeën 12:1-3
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Gevaar voor verslapping
• 1 Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet

nodig, dat u geschreven wordt: 2 immers, gij weet zelf zeer goed,
dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht. 3 Terwijl zij
zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een
zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins
ontkomen. 4 Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat
die dag u als een dief overvallen zou: 5 want gij zijt allen
kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan
nacht of duisternis toe; 6 laten wij dan ook niet slapen gelijk de
anderen, doch wakker en nuchter zijn. (…). 11 Vermaant daarom
elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet.

• 1 Tess 5:1 -11

De menheid heeft een boodschap
van hoop en volharding nodig

• Want gij hebt volharding nodig, om, de wil
van God doende, te verkrijgen hetgeen
beloofd is (Heb 10:36)

Volharding door het volgen van de
juiste weg

• Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede
met God door onze Here Jezus Christus, 2 door wie
wij ook de toegang hebben verkregen [in het geloof]
tot deze genade, waarin wij staan, en roemen in de
hoop op de heerlijkheid Gods. 3 En niet alleen
(hierin), maar wij roemen ook in de verdrukkingen,
daar wij weten, dat de verdrukking volharding
uitwerkt, 4 en de volharding beproefdheid, en de
beproefdheid hoop; 5 en de hoop maakt niet
beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten
uitgestort is door de heilige Geest,

• Romeinen 5:1-4
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Zelfs ongelovigen hebben de
boodschap nodig

• Kijk naar Koning Nebudkannesar - Smeekte om uitleg van de
droom, Hij kreeg de boodschap

• De koning richtte het woord tot Daniël, wiens naam Beltesassar
was: Zijt gij in staat mij de droom die ik gezien heb, met zijn
uitlegging bekend te maken? 27 Daniël gaf de koning ten antwoord:
De verborgenheid waarnaar de koning vraagt, kunnen geen wijzen,
bezweerders, geleerden of waarzeggers de koning te kennen
geven. 28 Maar er is een God in de hemel, die verborgenheden
openbaart; Hij heeft de koning Nebukadnessar bekendgemaakt wat
in de toekomende dagen geschieden zal. Uw droom en de
gezichten die u op uw legerstede voor ogen kwamen, waren deze:
29 bij u, o koning, rezen, terwijl gij op uw legerstede laagt,
gedachten op over wat er na dezen geschieden zou, en Hij, die
verborgenheden openbaart, heeft u bekendgemaakt wat er
geschieden zal.

• Daniel 2:26-29

De boodschap voor Nebu

• Het beeld van Daniel 2:

• Een duidelijk inzicht in de verloop van de
aardse geschiedenis tot aan de
totstandkoming van Gods Koninkrijk op
aarde

boodschappen ten goede

• Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de
woorden der profetie, en bewaren,
hetgeen daarin geschreven staat, want de
tijd is nabij.

• Openbaring 1:3
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De aanval…

• 3 Bijbelse urgente boodschappen die nu
hevig aangevallen worden.

• Openbaring 14:6-12

Boodschap 1:

• 6 En ik zag een andere engel vliegen in het
midden des hemels en hij had een eeuwig
evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die
op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en
stam en taal en natie; 7 en hij zeide met luider
stem: Vreest God en geeft Hem eer, want de ure
van zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem,
die de hemel en de aarde en de zee en de
waterbronnen gemaakt heeft.

• Openbaring 14:6-7

Boodschap 2:

• 8 En een andere, een tweede engel,
volgde, zeggende: Gevallen, gevallen is
het grote Babylon, dat van de wijn van de
hartstocht zijner hoererij al de volkeren
heeft doen drinken.

• Openbaring 14:8
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Boodschap 3:
• 9 En een andere engel, een derde, volgde hen,

zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en
zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of
op zijn hand ontvangt, 10 die zal ook drinken van de wijn
van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de
beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur
en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en
van het Lam. 11 En de rook van hun pijniging stijgt op in
alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en
nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie
het merkteken van zijn naam ontvangt

• Openbaring 14:9-11

Wat gebeurd er als je aanvallen op
de boodschap niet ontdekt

• En daarom zendt God hun een dwaling,
die bewerkt, dat zij de leugen geloven,
12 opdat allen worden geoordeeld, die
de waarheid niet geloofd hebben, doch
een welgevallen hebben gehad in de
ongerechtigheid

2 tess 2:11-12

Aanval op 1ste engelboodschap

1. Aanval op ‘eeuwig’ evangelie
2. Aanval op ‘vreze van God’
3. Aanval op ware betekenis van ‘t

oordeel
4. Aanval op ‘ware aanbidding
5. Aanval op de ‘Schepper’
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Aanval op de 2de engelboodschap

6. Aanval op de ware betekenis van
Babylon en de noodzaak om te
ontsnappen uit ‘haar’ klauwen.

Aanval op 3de engelboodschap

• Aanval op ‘t vierde gebod. “God is milder
in zijn uiteindelijk oordeel óf merkteken
v.h. beest wordt niet consequent
toegepast op het breken met Gods
geboden.

Effect van de aanvallen

• Indien openbaring ontbreekt, verwildert het
volk, maar heil hem die de wet bewaart

• Spreuken 29:18
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Daarom bescherm en volhard in de
boodschap!

• 12 Hier blijkt de volharding der heiligen,
die de geboden Gods en het geloof in
Jezus bewaren

• (openbaring 14:12)

Laat je niet van de wijs brengen
• Dit is reeds de tweede brief, geliefden, die ik u schrijf; in

beide tracht ik uw zuiver besef door herinnering wakker
te houden, 2 om aan de woorden te denken, die door de
heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan het
gebod uwer apostelen van de Here en Heiland. 3 Dit
vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters
met spotternij zullen komen, die naar hun eigen
begeerten wandelen, 4 en zeggen: Waar blijft de belofte
van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn,
blijft alles zó, als het van het begin der schepping af
geweest is.

• 2 Pet 3:1-4

• 5 Want willens en wetens ontgaat hun, dat door
het woord van God de hemelen er sedert lang
geweest zijn en de aarde, die uit en door het
water bestaat, 6 waardoor de toenmalige wereld
is vergaan, verzwolgen door het water. 7 Maar
de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn
door hetzelfde woord als een schat weggelegd,
ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel
en van de ondergang der goddeloze mensen.

• 2 Pet 3:5-7
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• 17 Geliefden, daar gij het nu van tevoren
weet, weest op uw hoede, dat gij niet, door
de dwaling der zedelozen medegesleept,
afvalt van uw eigen standvastigheid;
18 maar wast op in de genade en in de
kennis van onze Here en Heiland, Jezus
Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu
als tot de dag der eeuwigheid.

• 2 petrus 3:17-18


