
Hoe overleef je de          crisis. 

Riley Jack 

The Advent Gospel Promotions 



Tenmidden van een crisis… 

 Balkenende: 'Forse 
belastingverhoging door 
crisis'  

 

 Balkenende roept alle Nederlanders 
op om zich voor te bereiden op 
hogere belastingen en 'bijzondere 
uitgaven'. Wat Balkenende met dit 
laatste bedoelde, wilde hij niet nader 
toelichten.  
 
De Premier doet in ieder geval een 
beroep op iedere Nederlander om zich 
klaar te maken voor een grote 'periode 
van heropbouw'. Balkenende en zijn 
kabinet baseren hun vrees op een 
'tegenvaller' van dik 12 miljard Euro. 
Op de vraag of de tegenvaller wellicht 
veroorzaakt is door de compensatie 
van de banken, wilde Balkenende 
geen reactie geven.  Bron AD 



 Wouter Bos: crisis is de schuld 

van de burger  

 politiek.nieuwslog.nl 

 

 Wouter Bos, net gekozen tot Man 

van het Jaar, verklaarde vanavond 

in DWDD: "niet alleen de 

banken, maar ook de burger is 

schuldig aan de huidige crisis". 

"Door het toenemende 

consumentisme, doordat we als 

consumenten steeds meer willen, 

aan hypotheek, aan rendement, 

hebben we de banken verleid tot 

wat ze gedaan hebben".  

 



 Krimp economie met 3,5% in 

geen 40 jaar vertoond 

 

 AMSTERDAM (FD.nl/DJ)--De 

omvangrijke krimp van 3,5% die 

de Nederlandse economie dit 

jaar zal doormaken is in zeker 

geen veertig jaar meer 

voorgekomen. Het Centraal 

Bureau (CPB) onthulde het 

sombere cijfer vanochtend in een 

voorlopige reeks berekeningen, 

waarin nog meer historisch 

slechte indicatoren werden 

onthuld (Bron FD) 

 



Financiële Crisis 



Herhaling jaren 30..? 



Huizencrisis 



Voedselprijzen Crisis 

 

http://www.indymedia.ie/attachments/may2008/food_crisis.jpg


Klimaatcrisis 

 



Ontslaggolf & Langer werken? 



Crisis, 
 Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie 

 

 Een crisis is een zware noodsituatie waarbij het 
functioneren van een stelsel (van welke aard dan 
ook) ernstig verstoord raakt. 

 

 Het woord 'crisis' heeft in de dagelijkse spraak een 
negatieve lading. Van oorsprong is de term echter 
neutraal. Etymologisch komt het voort uit het 
(oud)Griekse werkwoord κρινομαι ('krinomai') met de 
betekenissen (1) scheiden; schiften (2) onderscheiden 
(3) beslissen; beslechten (4) richten; oordelen. Zo 
bezien, is een crisis een 'moment van de waarheid', 
waarop een beslissing moet worden genomen die 
van grote invloed is op de toekomst. 



Wie kan ons redden? 



Welke wereldleider staat op? 



Hoe te handelen in een crisis? 

Overheid zegt: 

Rampen vallen niet te 

plannen, 

 

Voorbereidingen wel… 

 

Hoe bereiden 

wij ons voor? 



Voorbereid zijn 

 



Wat is het beste noodpakket 

voor de ‘laatste’ crisis 
 



Wat zegt Gods Woord 

 …velen zullen 

onderzoek doen, en 

de kennis zal 

vermeerderen.  

 Daniel 12:4 

 



Ziende blind 

 Niet iedereen is 

bereid om ‘kennis’ te 

vergaderen 

 …Mijn volk gaat te 

gronde door het 

gebrek aan kennis. 

Omdat gij de kennis 

verworpen hebt, 

verwerp Ik u, 

 Hosea 4:6 

 

 

http://www.spa.uk.net/blindfolded.jpg


 Daarentegen is diens 

komst [antichrist] naar de 

werking des satans met 

allerlei krachten, tekenen 

en bedrieglijke 

wonderen,  en met allerlei 

verlokkende 

ongerechtigheid, voor 

hen, die verloren gaan, 

omdat zij de liefde tot 

de waarheid niet 

aanvaard hebben, 

waardoor zij hadden 

kunnen behouden 

worden. 

 2 Tess 2:9-10 



Luister naar het ’Woord’ 

 Uw woord is een lamp voor mijn 

voet en een licht op mijn pad. Ik 

heb gezworen, en ik zal het 

gestand doen, dat ik uw 

rechtvaardige verordeningen zal 

onderhouden. Ik ben al te zeer 

verdrukt [ondanks de crises], o 

HERE, maak mij levend naar uw 

woord. Heb welbehagen, HERE, 

in de vrijwillige offers van mijn 

mond, en leer mij uw 

verordeningen.  

 Psalm 119: 105-108 

 



Op zoek gaan naar kennis 

 Bereid zijn om dat ‘Woord’ te openen en te 

studeren. 

 

 Uw en mijn noodpakket, is het Woord van 

God, de Bijbel 



Is er nog een grotere crisis? 



Welke crisis? 

 Zonde, wetteloosheid en de gevolgen 

daarvan. 

 

 Want het loon, dat de zonde geeft, is de 

dood, maar de genade, die God schenkt, 

is het eeuwige leven in Christus Jezus, 

onze Here.  

 Romeinen 6:23 



De laatste crisis 
 

 Een laatste crisis is een zware noodsituatie waarbij 
het functioneren van het leven hier op aard en van 
elk individu ernstig verstoord raakt. 

 

 De laatste crisis een 'moment 
van de waarheid', waar voor 
een beslissing moet worden 
genomen die van grote invloed 
is op ieders persoonlijke 
toekomst. 



 Strijd om de keuze vóór of tegen Christus. 

 

 Gevolgen, gaan verder dan deze wereld 

alleen. 

De Grote Strijd 



Ontsnapping aan de laatste 

crisis mogelijk? 

JA 
 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 



Ga naar het kruis! Daar is rust 

 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en 

belast zijt, en Ik zal u rust geven;  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;  want mijn 

juk is zacht en mijn last is licht.  

 Matteüs 11:28-30 



Jezus is er voor elke crisis… 

persoonlijk of werelwijd 
 Daar wij nu een grote hogepriester 

hebben, die de hemelen is 

doorgegaan, Jezus, de Zoon van 

God, laten wij aan die belijdenis 

vasthouden. 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. 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.  

 Hebr 4:14-16 



Keuze maken…  

 [Jezus zei:]Niemand kan twee heren 

dienen, want hij zal òf de ene haten en de 

andere liefhebben, òf zich aan de ene 

hechten en de andere minachten; gij kunt 

niet God dienen èn Mammon.  

 Mat 6:24 



Voordeel als je Zijn woord 

aanneemt 
 Maar Hij zeide: 

Zeker, zalig, die het 

woord Gods horen en 

het bewaren. 

 Lucas 11:28 

 

 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 



Advies 

 

 Een keuze maken, voor Christus voordat 

het ‘te laat’ is. 

 Vervolgens aandacht geven aan het 

profetisch woord 

 

 Waarom? 



 Noach profeteerde 150 jaar, dat er een 

vloed zou komen. Helaas luisterde 

niemand (behalve zijn gezin). 

 

God waarschuwde voordat de 

crisis van de zondvloed kwam! 



Christus waarschuwt, zodat we 

ontkomen aan de crisis 
 

 

 Voorzeker, de Here HERE doet geen 

ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn 

knechten, de profeten.  

 Amos 3:7 



God waarschuwde lang voordat Israel 

in ballingschap werd gebracht 

 [God zei tegen Salamo in een visioen:] Maar indien gij u afkeert en 

mijn inzettingen en verordeningen die Ik u voorgehouden heb, 

verlaat, andere goden gaat dienen en u voor hen nederbuigt, 

dan zal Ik hen uitrukken uit mijn land dat Ik hun gegeven heb; 

dit huis dat Ik aan mijn naam geheiligd heb, zal Ik dan van mijn 

aangezicht wegwerpen, en Ik zal het tot een spreekwoord en een 

spotrede onder alle volken maken. 

 2 kronieken 7:19-20 

 

 Jaren en jaren later na vele ongehoorzame koningen, werd de 

Israëlieten gevangen genomen en verbannen naar het machtig 

Babylonische rijk voor 70 jaar (het aantal jaren ballingschapwerden 

door de profeet Jeremia geprofeteerd) 



Profetie 

 Het woord profetie is afgeleid van het 

Griekse woord propheteía, dat uitspreken 

of voor iemand anders spreken betekent. 

In algemene zin wordt met 'profetie' 

gewoonlijk een voorspellende uitspraak 

over gebeurtenissen in de toekomst 

bedoeld. 

 Wikipedia 

 



Wereldgeschiedenis voorzegd! 

Maar er is een God in de  

hemel die mysteries 

onthult 

Daniel 2:28 



Wat zegt de bijbel over profetie 

 Luistert naar mij,(…), gelooft in de HERE, 

uw God, en gij zult bevestigd worden, 

gelooft in zijn profeten en gij zult 

voorspoedig zijn. 

 2 Kronieken 20:20 

 



De klok tikt 

 Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon 

verduisterd worden en de maan zal haar glans niet 

geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de 

machten der hemelen zullen wankelen. En dan zal het 

teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de 

hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op 

de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien 

komen op de wolken des hemels, met grote macht 

en heerlijkheid. En Hij zal zijn engelen uitzenden met 

luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen 

verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste 

der hemelen tot het andere. 

 Mat 24:29-31 

 



De klok tikt 

 Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook 

de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de 

Vader alleen. Want zoals het was in de dagen van 

Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen 

zijn.  Want zoals zij in [die] dagen vóór de zondvloed 

waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk 

gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark 

ging,  en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en 

hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des 

mensen zijn 

 Mat 24:36-39 



De klok tikt 

 Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer 

zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet 

uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij 

is.. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, 

weten, dat het nabij is 

 Mat 24:32-33 



Hoeveel tijd hebben we nog? 

 Jezus zei: “ Wat gij daar aanschouwt – 

er zullen dagen komen, waarin geen 

steen op de andere zal gelaten worden, 

die niet zal worden weggebroken. “ 

 Lucas 21:6 

 



Onverwachts moment 

 Petrus schreef: “Maar de dag des Heren 

zal komen als een dief. Op die dag 

zullen de hemelen met gedruis 

voorbijgaan en de elementen door vuur 

vergaan, en de aarde en de werken 

daarop zullen gevonden worden. “ 

 2 Petrus 3:10 

 



 



Jezus komt terug! 

 [Jezus zegt:] Daarom, weest ook gij bereid, want op 

een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des 

mensen. 

 Matt 24:44 

 

 [Engelen zeiden:] Galileese mannen, wat staat gij daar 

en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u 

opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze 

wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen. 

 Hand 1:11 



Echter voor de wederkomst 

 Slaat Satan in alle hevigheid toe, met als 

gevolg een wereldwijde crisis, de laatste 

crisis! 



 [Johannes schreef:] “ En de sterren des hemels vielen 
op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn wintervijgen laat 
vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt. 
En de hemel week terug als een boekrol, die wordt 
opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats 
gerukt. En de koningen der aarde en de groten en de 
oversten over duizend en de rijken en de machtigen en 
iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de 
rotsen der bergen; en zij zeiden tot de bergen en tot de 
rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht 
van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn 
van het Lam; want de grote dag van hun toorn is 
gekomen en wie kan bestaan? “ 

 Openbaring 6:13-17 



Wat is de laatste crisis… 

 En zij [volgelingen van Jezus, discipelen] 

vroegen Hem en zeiden: Meester, 

wanneer zal dit dan geschieden? En 

wat is het teken, dat deze dingen zullen 

gebeuren?  

 Lucas 21:7 



 Een laatste crisis die gaat plaatsvinden., 

Vlak voor de glorieuze wederkomst van 

Christus. over deze aardbol. 

Bijbelboek openbaring spreekt over 



Over welke crisis spreekt de bijbel: 

 Toen zeide Hij [Jezus] tot hen [discipelen]: 

– Volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk 
tegen koninkrijk,  

– en er zullen grote aardbevingen, 

– en nu hier, dan daar pestziekten 

– en hongersnoden zijn, 

– en ook vreselijke dingen en 

– grote tekenen van de hemel.  

 Lucas 21:10-11 



Wat zegt de bijbel over de 

wereldwijde reactie 

 Jezus zei: “En er zullen 
tekenen zijn aan zon en 
maan en sterren, en op de 
aarde radeloze angst 
onder de volken vanwege 
het bulderen van zee en 
branding, terwijl de 
mensen bezwijmen van 
vrees en angst voor de 
dingen, die over de 
wereld komen. Want de 
machten der hemelen 
zullen wankelen. “ 

 Lucas 21:25-26 



Wat komt er na de laatste crisis 

 En dan zullen zij de Zoon des mensen 

zien komen op een wolk, met grote macht 

en heerlijkheid.  

 Lucas 21:27 



Welk advies geeft Jezus 

 Wanneer deze dingen beginnen te 

geschieden,  

1. richt u op 

2. en heft uw hoofden omhoog,  

3. want uw verlossing genaakt. 

Lucas 21:28  

http://www.utilitarianism.com/erasmus.html


 Paulus waarschuwt de jonge Timoteus 

voor: 

 

 Weet wel, dat er in de laatste dagen 

zware tijden zullen komen: 

 2 Tim 3:1 

Welke dingen geschieden 



Waarden en normen crisis 

 [Paulus zegt:] want de mensen zullen 

zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, 

vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders 

ongehoorzaam, ondankbaar, 

onheilig,  liefdeloos, trouweloos, 

lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig 

van het goede, verraderlijk, roekeloos, 

opgeblazen, met meer liefde voor genot 

dan voor God 

 2 Tim 3:2-4 



Minachting van de wet 

 [Jezus zegt:] En 

omdat de 

wetsverachting 

toeneemt, zal de 

liefde van de 

meesten verkillen.  

 Maar wie volhardt 

tot het einde, die 

zal behouden 

worden 

 Matt 24:12-13 



Volharden? 

 Houdt het voor enkel vreugde, mijn 

broeders, wanneer gij in velerlei 

verzoekingen valt, want gij weet, dat de 

beproefdheid van uw geloof volharding 

uitwerkt. Maar die volharding moet 

volkomen doorwerken, zodat gij volkomen 

en onberispelijk zijt en in niets te kort 

schiet. 

 Jakobus 1:2-4 



Volharden in wat? 

 Hier blijkt de volharding der heiligen, die 

de geboden Gods en het geloof in [van] 

Jezus bewaren. 

 Openbaring 14:12 



Gebeiteld in steen dus 

‘onveranderbaar’ 
 Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar 

met de daad en in waarheid. Hieraan zullen wij onderkennen, dat wij uit de 

waarheid zijn en voor Hem ons hart overtuigen, dat, indien ons hart (ons) 

veroordeelt, God meerder is dan ons hart en kennis heeft van alle dingen. 

Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid 

tegenover God, en ontvangen wij van Hem al wat wij bidden, daar wij zijn 

geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht. En dit is 

zijn gebod: dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus 

en elkander liefhebben, gelijk Hij ons geboden heeft. En wie zijn geboden 

bewaart, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan onderkennen wij, dat Hij in 

ons blijft: aan de Geest, die Hij ons gegeven heeft. 

 1 John 3;18-24 



Jezus veranderde er NIETS aan 

 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de 

profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te 

ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, Ik 

zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet 

één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal 

zijn geschied. Wie dan één van de kleinste dezer 

geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein 

heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet 

en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der 

hemelen. 

 Mat 5:17-19 



Niet alleen op steen! 

 Ik zoek U met mijn ganse hart, laat mij niet 

van uw geboden afdwalen.  

 Psalm 119:10 

 

 Ik zal de weg uwer geboden lopen, want 

Gij verruimt mij het hart. 

 Psalm 119:32 
Gods geboden van liefde, gegrift in het hart 



Crisis om de wet 

 De eerste mens, luisterde niet naar Gods 

gebod… 

 Door de eeuwen heen, tot nu toe is er 

strijd om wel of niet te houden aan Gods 

Geboden 

 

 



Gods liefde/ de wet geeft kracht 

 Alleen, wees zeer sterk en moedig en handel nauwgezet 

overeenkomstig de gehele wet die mijn knecht Mozes u geboden 

heeft; wijk daarvan niet af naar rechts noch naar links, opdat gij 

voorspoedig zijt, overal waar gij gaat. 8 Dit wetboek mag niet wijken 

uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet 

handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan 

zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn.  

 Jozua 1:7-8 

Je doel bereiken 



Geboden van liefde 

 Wie mijn geboden kent en zich eraan 

houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal 

de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, 

en ik zal mij aan hem bekendmaken.’ 

 Joh 14:21 

 je blijft in mijn liefde als je je aan mijn 

geboden houdt, zoals ik me ook aan de 

geboden van mijn Vader gehouden heb en 

in zijn liefde blijf. 

 Joh 15:10 



De meetlat… wie aanbidt je? 

 [Jezus zegt:] de ure komt en is nu, dat de 

waarachtige aanbidders de Vader 

aanbidden zullen in geest en in waarheid; 

want de Vader zoekt zulke aanbidders; 

God is geest en wie Hem aanbidden, 

moeten aanbidden in geest en in 

waarheid. 

 Johannes 4: 23-24 



 



3 engelen met urgente 

crisisboodschap 
 Openbaring 14 spreekt over 3 engelen die 

een urgente boodschap hebben voor alle 

inwoners van deze aarde. 

 

 De aarde wordt ondergedompeld in crisis, 

maar zoals we hebben geleerd uit Amos, 

Christus geeft ons een 

ontsnappingsclausule 



1ste engelboodschap: 
Crisis om ware aanbidding 

 Probleem: Het kwade, Satan claimt de 

bewoners van de aarde als zijn eigendom. 

 

 Satan zegt dat de wet niet te houden is en 

verwerpt de liefdevolle woorden van God 

als ‘bemoeizucht’ en inperking van de 

vrijheid. 

 Satan bracht (als slang) de eerste 

verleiding naar de mens ‘Je kunt eeuwig 

leven’ 



Het goede nieuws voor 

iedereen 
 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;  

 Op 14:6 



Na het werk, komt het einde 

 Jezus zegt dat er pas een einde komt aan de crisis, als 

het evangelie (goede nieuws) aan iedereen vertelt is, 

iedereen moet de kans krijgen om te kiezen. 

 
 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. 

 Mat 24:14 



 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. 

 De eerste engel zegt dat je de schepper moet 

aanbidden. 



Wie heeft hemel en aarde 

geschapen? 
 In den beginne schiep God de hemel en 

de aarde. De aarde nu was woest en 

ledig, en duisternis lag op de vloed, en de 

Geest Gods zweefde over de wateren. En 

God zeide: Er zij licht; en er was licht. En 

God zag, dat het licht goed was 

 Genesis 1:1-4 



Aan wie komt aanbidding toe? 

Darwin’s theorie m.a.w. 

aanbidding komt jezelf toe 

Gods creatie ‘Naar Zijn 

evenbeeld’. God komt alle 

aanbidding toe 



Overleven in de laatste crisis is 

een keuze! 
 

 Geschapen of Geëvolueerd 

 

 Is het Gods kracht of eigen kracht 

 

Je overleeft alleen als je 

Kies voort de Schepper 



2de Engelboodschap 
Neem niet deel aan de zondige gewoonten van 

deze wereld 

 Probleem: Mensen worden niet wakker 

na de oproep van de eerste engel. 

Mensen neigen naar Babylon 
 

 Oplossing: Verlaat de stad ‘Babylon’ en 

neem niet deel aan de principes van die 

stad. 

 

 



Babel 

 Babel was de eerste stad opgericht door 

Nimrod. 

 Mensen bouwde een stad omdat ze niet 

wilde dat de aarde weer door water zou 

vernietigen, daarom bouwde ze een toren 

 God zorgde voor verwarring 

 Babylon is hedendaags beeldspraak voor 

verwarring en zelfverheving van de mens 



Voortvarendheid van de mens 

 En zij zeiden tot elkander: Welaan, laten wij 

tichelen maken en die goed bakken. En de tichel 

diende hun tot steen en het asfalt diende hun tot 

leem. Ook zeiden zij: Welaan, laten wij ons een 

stad bouwen met een toren, waarvan de top 

tot de hemel reikt, en laten wij ons een naam 

maken, opdat wij niet over de gehele aarde 

verstrooid worden.  

 Genesis 11:3-4 

 



Ingrijpen was noodzakelijk 

 Toen de toren gedeeltelijk voltooid was, werd 

een deel ervan gebruikt als woonplaats voor de 

bouwers; andere delen, prachtig ingericht en 

versierd, werden aan de afgoden gewijd. De 

mensen roemden op hun succes en prezen de 

gouden en zilveren goden, terwijl ze zich kantten 

tegen de Heerser van hemel en aarde. 

Plotseling werd het werk, dat zo voorspoedig 

vorderde, tegengehouden.  
 Patriarchen en Profeten hoofdstuk “Toren van Babel” 



De éérste verwarring 

 Daarom noemt men 

haar Babel, omdat de 

HERE daar de taal 

der gehele aarde 

verward heeft en de 

HERE hen vandaar 

over de gehele aarde 

verstrooid heeft. 
 Genesis 11:9 

 



God belooft een einde aan de  

verwarring 
 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.  

 Op 14:8 

 



Is er nu verwarring? 

 De val van Babylon is compleet - de finale 

crisis begint -  als de machthebbers 

onbijbelse wetten, regels en decreten 

opleggen aan de getrouwe volgelingen 

van God. 

 

 Gebeurd dit nu…?! 



Op welke bijbelse waarheden zal 

gedwaald worden? 

 Waarin openbaart de 

liefde God tot ons? 

 

 Gods 10 geboden 

– Weerspiegeling van 

zijn karakter 

– Welke Jezus kwam 

om te vervullen 

 



Wie veroorzaakt de laatste 

crisis? 
 En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn 

engelen hadden oorlog te voeren tegen de 

draak; ook de draak en zijn engelen voerden 

oorlog, maar hij kon geen standhouden, en hun 

plaats werd in de hemel niet meer gevonden. en 

de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de 

oude slang, die genaamd wordt duivel en de 

satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd 

op de aarde geworpen en zijn engelen met 

hem.  

 Openbaring 12:7-9 

 



De overlevenden winnen met 

het Lam 
 Nu is verschenen het heil en de kracht en het 

koningschap van onze God en de macht van zijn 

Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, 

die hen dag en nacht aanklaagde voor onze 

God, is nedergeworpen.  En zij [gelovigen] 

hebben hem [satan] overwonnen door het 

bloed van het Lam [Christus] en door het 

woord van hun getuigenis, en zij hebben hun 

leven niet liefgehad, tot in de dood. 

 Openbaring 12:11-12 



 [Johannes schrijft:] Wee de aarde en de 

zee, want de duivel is tot u nedergedaald 

in grote grimmigheid, wetende, dat hij 

weinig tijd heeft. 

 Openbaring 12:12 



 En toen de draak zag, 

dat hij op de aarde was 

geworpen, vervolgde hij 

de vrouw… En de draak 

werd toornig op de 

vrouw en ging heen om 

oorlog te voeren tegen 

de overigen van haar 

nageslacht, die de 

geboden van God 

bewaren en het 

getuigenis van Jezus 

hebben 

 Openbaring 12:13,17 

 



De bijbel spreekt over machten 

die zorgen voor de crisis 
 Openbaring 13:1-10 

spreekt over een beest 

die komt uit de zee 

 

 Deze [politieke/ 

Godsdienstige] macht 

vertrapt Gods Gebod, de 

uitdrukking van Gods 

liefde voor Zijn 

schepping. 

 Openbaring 13:11-18 

spreekt over een ‘ander’ 

beest (beeld van het 

beest) vanuit de aarde 

 

 Deze wereldmacht voert 

uit (executeert) wat het 

beest wil, namelijk 

aanbidding van het beest 

(en uiteindelijk dus de 

duivel) en niet van God.  



Eigenschappen van ‘t beest 

1. Wereld volgt ‘t in verbazing 

(Op 13:4) 

 

2. Grote woorden en 

Godslastering (Op 13:5) 

 

3. Voert oorlog tegen de 

heiligen (Op 13:7) 

 

4. Iedereen die het beeld 

aanbidt, staat NIET in het 

boek des levens. (Op 13:8) 

 



Beeld van het beest 

1. Ziet er uit als een Lam, 

maar spreekt als een 

draak (Op 3:11) 

 

2. Oefent de macht uit van 

het eerste (Op 13:12) 

 

3. Doet wonderen (Op 

13:3) 

 

4. Wereld volgt in 

verbazing (Op 13:4) 



Weg vrijheid van meningsuiting 

 En hem werd gegeven 

om aan het beeld van 

het beest een geest te 

schenken, zodat het 

beeld van het beest 

ook zou spreken, en 

maken dat allen, die 

het beeld van het 

beest niet aanbaden, 

gedood werden. 

 Op 13:15 

  



  

 

 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de 

groten, de rijken en de armen, de vrijen en de 

slaven, een merkteken gegeven wordt op hun 

rechterhand of op hun voorhoofd, [en] dat 

niemand kan kopen of verkopen, dan wie het 

merkteken, de naam van het beest, of het getal 

van zijn naam heeft.  

 Op 13:16-17 



Merkteken? 



 Het merkteken is de keuze vóór 

ongehoorzaamheid aan het zuivere Woord 

van God en Zijn geboden 

 

 Op het voorhoofd = Bewust kiezen 

 Op de handen = Meedoen om maar niet in 

de problemen te geraken 



3de Engelboodschap 

Merkteken = Danger of Death 
 

 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,  

 Op 14:9  



Ernstige gevolgen voor het 

verwerpen van ware liefde! 
 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. 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. 

 Op 14:10-11 

 



Wijsheid 

 Hier is de wijsheid: 

wie verstand heeft, 

berekene het getal 

van het beest, want 

het is een getal van 

een mens, en zijn 

getal is zeshonderd 

zesenzestig.  

 Op 13:18 



Raak niet ontmoedigd! 

 Werpt al uw 

bekommernis op Hem 

[Jezus], want Hij zorgt 

voor u.  

 Wordt nuchter en 

waakzaam. Uw 

tegenpartij, de duivel, 

gaat rond als een 

brullende leeuw, 

zoekende wie hij zal 

verslinden. Wederstaat 

hem, vast in het geloof 

 1 Petrus 5:7-9 



Crisis Overleven? Hij redt ons! 

 [Jezus zegt:]  De Geest des 

Heren is op Mij, daarom, dat 

Hij Mij gezalfd heeft, om aan 

armen het evangelie te 

brengen;  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 4:18-19 



 [Paulus schrijft:] Voorts, weest krachtig in de Here en in 

de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen standhouden tegen de 

verleidingen des duivels;  want wij hebben niet te 

worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de 

overheden, tegen de machten, tegen de 

wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze 

geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de 

wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in 

de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, 

stand te houden 

 Efeziërs 6:10-13 



Bewapen jezelf! 

 [Paulus schrijft: ]Stelt u dan op, 

uw lendenen omgord met de 

waarheid, bekleed met het 

pantser der gerechtigheid, de 

voeten geschoeid met de 

bereidvaardigheid van het 

evangelie des vredes; neemt 

bij dit alles het schild des 

geloofs ter hand, waarmede gij 

al de brandende pijlen van de 

boze zult kunnen doven; en 

neemt de helm des heils aan 

en het zwaard des Geestes, 

dat is het woord van God. 

 Efeziers 6:14-17 

 



De finale crisis! 

 En ik zag een ander teken in de hemel, 
groot en wonderbaar: zeven engelen, die 
de zeven laatste plagen hadden, want 
daarmede is de gramschap Gods 
voleindigd.  

 Op 15:1 

 

 Rampspoed voor degene die kiezen vóór 
de verwarring. 



Openbaring 16: Voor hen die niet 

kiezen tijdens de laatste crisis 



De laatste crisis: 1. Ziekten 

 En de eerste ging 
heen en goot zijn 
schaal uit op de 
aarde, en er kwam 
een boos en 
kwaadaardig gezwel 
aan de mensen, die 
het merkteken van 
het beest hadden en 
die zijn beeld 
aanbaden. (Op 16:2) 

 De mens koos voor 
het valse merkteken, 
en valse aanbidding 
en dacht daar zijn heil 
in te vinden. 

 

 God geeft deze 
mensen een 
‘zichtbaar’ teken voor 
de keuze die ze 
maakten. 



Onmogelijk te handelen… 



Crisis 2: Het zoute water 

 En de tweede goot 

zijn schaal uit in de 

zee, en zij werd bloed 

als van een dode, en 

alle levende wezens, 

die in de zee waren, 

stierven. (Op 16:3) 

 Net als bij de plagen 

bij Farao en Egypte in 

Exodus. Wordt 

hetgeen handel 

mogelijk maakte 

tussen de volken… 

een volk op zich. 



Het zoete water 

 En de derde goot zijn 
schaal uit in de 
rivieren en in de 
waterbronnen, en (het 
water) werd bloed. 
(Op 16:9) 

 Inplaats dat de 
mensen gingen naar 
de bron van levend 
water (Christus). 
Vertrouwde mens op 
eigen kunnen vernuft. 

 Nu wordt zelfs het 
zoete water geen 
bron van leven voor 
de inwoners van 
geestelijk Babylon 





De zon 

 En de vierde goot zijn 

schaal uit over de zon en 

haar werd gegeven de 

mensen te verzengen 

met vuur. En de mensen 

werden verzengd door de 

grote hitte en zij lasterden 

de naam van God, die de 

macht heeft over deze 

plagen, en zij bekeerden 

zich niet om Hem eer te 

geven. (Op 16:9) 

 De mens aanbad niet de 

ware God, maar koos 

(in)direct voor aanbidding 

van de Zonnegod 

(Marduk, Bel, Baäl, etc). 

Nu wordt de zon aan de 

hemel een vloek voor 

hen. 

 Men erkent dat de ware 

God dit doet en toch 

bekeert men zich niet! 



Waar komt het ‘ware’ licht 

vandaan? 



Duisternis 

 En de vijfde goot zijn 

schaal uit over de troon 

van het beest, en zijn rijk 

werd verduisterd, en zij 

kauwden op hun tong van 

pijn, en zij lasterden de 

God des hemels 

vanwege hun pijnen en 

vanwege hun gezwellen, 

en zij bekeerden zich niet 

van hun werken.  

 Men dacht dat de 

‘afvallige kerk/ staat’ het 

licht bracht dat vergeving 

verschafte voor het volk. 

 

 God laat zien dat vele 

valse aanbidders van 

Beeld van het beest een 

duister rijk volgden. En 

toch weigert men de ware 

God de eer en de glorie 

te geven 



Net zo droog als bij Kores 



• En de zesde goot zijn 

schaal uit op de grote 

rivier, de Eufraat, en zijn 

water droogde op, zodat 

de weg bereid werd voor 

de koningen, die van de 

opgang der zon komen.  

 In het ‘echte’ babwl gaf 

het water, leven aan de 

stad.De onneembare 

afvallige geestelijke 

macht, staat klaar om 

overwonnen te worden 

door Christus!  

 Op 17:16 



Het allerlaatste crisis voor de wereld is 

de verlossing van de Heiligen 

• En de zevende goot zijn schaal uit in de lucht en er 
kwam een luide stem uit de tempel, van de troon, 
zeggende: Het is geschied. En er kwamen 
bliksemstralen en stemmen en donderslagen, en er 
geschiedde een grote aardbeving, zo groot als er 
geen geweest is, sedert een mens op de aarde was: 
zó hevig was deze aardbeving, zó groot. 19 En de 
grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden der 
volken stortten in. En het grote Babylon werd voor God 
in gedachtenis gebracht, om daaraan de beker met de 
wijn van de gramschap zijns toorns te geven  



Wie kan bestaan niet voorbereid & 

gekozen hebt 

• En de koningen der aarde en de groten en de 

oversten over duizend en de rijken en de 

machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen 

zich in de holen en de rotsen der bergen;  en zij 

zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op 

ons en verbergt ons voor het aangezicht van 

Hem, die gezeten is op de troon, en voor de 

toorn van het Lam; want de grote dag van hun 

toorn is gekomen en wie kan bestaan?  

• Op 6:16-17 



 



Overleef want er is hoop! 
 Doch dit ene mag u niet 

ontgaan, geliefden, dat 

één dag bij de Here is als 

duizend jaar en duizend 

jaar als één dag. De Here 

talmt niet met de belofte, 

al zijn er, die aan talmen 

denken, maar Hij is 

lankmoedig jegens u, daar 

Hij niet wil, dat 

sommigen verloren 

gaan, doch dat allen tot 

bekering komen.  

 2 Petrus 3:8,9 

 



Overleven is een keuze! 

 Maar de dag des Heren zal komen als 

een dief. Op die dag zullen de hemelen 

met gedruis voorbijgaan en de elementen 

door vuur vergaan, en de aarde en de 

werken daarop zullen gevonden worden. 

 2 Petrus 3:10  



Overleef blijmoedig 

 Daar al deze dingen aldus vergaan, 

hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige 

wandel en godsvrucht, vol verwachting u 

spoedende naar de komst van de dag 

Gods, 

 2 Petrus 3:11-12 



Overleef met wijze lessen! 

 Daarom, geliefden, beijvert u in deze 

verwachting, onbevlekt en onberispelijk te 

blijken voor Hem in vrede, en houdt de 

lankmoedigheid van onze Here voor 

zaligheid 

 2 Petrus 3:14 

 



Overleef, door je te richten op Christus! 

 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 

 2 Petrus 3:17 

 



Overleef, door je te richten op Christus! 

 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 3:18 

 



 


