
Wat gaat
de toekomst brengen

 Eindtijd
en Eindstrijd

Christelijk 
geloof

In tientallen landen 
worden christenen 
heftig vervolgd, 
ieder jaar wordt de 
druk op hen groter. 
In West-Europa is dat nog niet zo erg 
het geval. Maar kunt u zich voorstel-
len dat veel christenen het gevoel 
hebben dat ze minder ruimte krijgen 
om hun geloof te beleven?
Toch! Wereldwijd blijft de kerk groei-
en. Hoe kan dat? Door Christus, aan 
Wie christenen hun Naam ontlenen. 
Hij is de Redder. Hij verlost van 
zonde, ondersteunt in het lijden 
en wijst de weg door dit leven. In 
Hem is antwoord tegen de dood en 
wat daarna komt. Hij is gekomen, 
en daar leven christenen uit. Hij zal 
terugkomen, en daar zien christenen 
naar uit. Bent u geïnteresseerd in 
Wie Hij is?

Islamitisch geloof

In de basis ook een goed mensen-
lievend geloof met zorg voor elkaar 
maar wel een bindend geloof waar je 

niet van mag weg-
lopen.  In zowel het 
christelijke als jet 
islamitische geloof 
komen vormen van 
haat en extremisme 
voor en die passen 
niet in een wereldwij-

de samenleving. Want als er geen 
ver-geving is dan is er ook geen 
geloof. De bijbel geeft ons talloze 
leerzame voorbeelden.

Antichrist

In de Bijbel gaat het over God, de 
Schepper van alles wat er is. Hij is 
een oneindige goede Geest. Er blijkt 
echter ook een kwade geest te zijn, 
de duivel, ook wel satan genoemd.
In de Bijbel gaat het over Christus, 
de Verlosser. Hij is de Zoon van God. 
Hij kwam op aarde om zichtbaar te 
maken Wie God is. En nu vertelt de 
Bijbel ook over een antichrist. Een 
geheimzinnige, machtige figuur. Hij 
zal op aarde komen om zichtbaar te 
maken wie de duivel is. Het lijkt er 
op, dat zijn komst dichtbij is. Waar-
aan kun je hem herkennen? Hoe moet 
je je op zijn komst voorbereiden?

Wat zal de toekomst 
brengen?

Het is bijna zomer, we kunnen weer 
op vakantie. Daar zien veel mensen 
naar uit: even alle sores van het 
afgelopen jaar achter ons laten. Maar 
we voelen wel aan, dat dit niet echt 
zal lukken. Er blijven beperkingen. 
Er blijven onzekerheden over het 
verloop van de ziekte. En vooral: 
er blijven vragen over de toekomst 
van de samenleving. Want er is veel 
meer aan de hand dan corona. In ons 
land en wereldwijd. Voor de komen-
de weken lijken de vooruitzichten 
misschien zonnig, maar op langere 
termijn juist zorgelijk. Wat zouden 
we graag willen weten wat er aan zit 
te komen. De toekomst kennen en in 
de hand hebben.
Er is iets wonderlijks. Er is een oud 
boek, de Bijbel, dat deze verwar-
rende tijd al voorspeld heeft. In 
de Bijbel gaat het over zorgelijke 
ontwikkelingen, daarom moeten we 
opletten! Maar het gaat over een 
goede ontwikkeling, daarom is er 
hoop. De wereld lijkt soms in handen 
van kwade machten, maar ze is in de 
hand van de goede God. En daarom 

is er toekomst voor ieder die in Hem 
gelooft. Het komt er maar op aan, 
dat we in deze strijd aan de goede 
kant zullen staan.
Op 1 juli is er een avond waar deze 
dingen aan de orde komen. Wat is er 
aan de hand en waar gaat het naar 
toe? Wat zegt de Bijbel daarover en 
wat kunnen wij daarmee? De spreker 
is ds. M. van Reenen, die hierover 
vlak voor de coronacrisis begon een 
boek geschreven heeft. Er is veel 
ruimte om met elkaar in gesprek te 
gaan!

Wat de toekomst brengen moge
mij geleid des Heeren hand.
Moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.

OUD CHRISTELIJK GEZANG
DOOR JAQUELINE VAN DER WAALS

Datum: 1 juli
Tijd: 20:00-22:00
Locatie: gebouw De Ontmoeting, 
 Zaltbommel
Volgen: www.youtube.nl/eindstrijd...



De bijbel 
en ook de 
Koran, beide 
erg oud boe-

ken, gevent deze 
hogere macht. Daar 

wordt deze hogere macht 
genoemd als een wereldwijde 

leider van deze grootmachten als de 
vertegenwwor- diger van het groot 
kapitaal. De rijken van nu zijn zo rijk 
dat ze een ongekende invloed heb-
ben op de wereld, zoals het kunnen 

censu-reren van een president, het 
in de wereld brengen van een ernstig 
virus en met geld van wereldwijde 
CO2-rechten een satelietsysteem  om 
de aarde aanleggen zodat iedereen 
kan internetten e n dus kan internet-
ten en kopen bij Bolcom en Amazon 
als voorbeeld  

Is dat politiek ? De bijbel zegt dat dit werk is van een hogere macht. Het 
grootkapitaal en de multinationals, tegenwoordig bekend als big brother. Net 
als in het paradijs leven we in een paradijs met elke  dag de keuze tussen 
goed of kwaad. Wij, het volk dichtbij de werkvloer kiezen voor een job voor de 
premier die leiding gaat geven aan de uitvoering ervan. In dit geval dus een 
rechtse koers. De mens Rutte mag dat uitvoeren als hij de door ons gekozen 
job oppakt. Wij mogen stemmen om gehoord te worden. Anders heeft stemmen 
geen zin. Wij willen geen mens als premier met eigen belangen.. Wij willen een 
premier die ook als mens geschikt is.

de kiezer kiest rechts en de regering gaat links

    Covid-19,
een hogere macht ?

Wat voelt u bij het woord ‘corona’? 
Verdriet of boosheid of…? Verdriet 
vanwege de ziekte en het verlies van 
dierbaren. Boosheid vanwege maat-
regelen en de gevolgen daarvan. 
En… we zijn er nog lang niet van af. 
Van de ziekte niet, en van de effec-
ten van de maatregelen ook niet. De 
wereld is voorgoed veranderd. Schuilt 
daar een plan achter? Van China, de 
WHO, of… van iemand anders?
Er zijn onzichtbare machten. God, 
de goede Macht. En satan, de kwade 
macht. Wat hebben zij met dit alles 
te maken?

Kunstmatige
intelligentie

Een netwerk van 
5G-zendmasten wordt 
uitgerold over de 
wereld, en Elon Musk 
stuurt een giganti-
sche vloot van satel-
lieten de ruimte in. 
Straks moet je altijd 
en overal connected 

kunnen zijn. Je telefoon of smart-
watch, een implantaat, domotica 
en slimme auto’s. Gaat het puur om 
handige techniek, of is er meer aan 
de hand? Worden we daardoor zelf 
onderdeel van het internet? Nemen 
robots misschien zelfs de leiding 
over? Kortom: wat doet dit met onze 
privacy en onze vrijheid van religie 
en denken?

Nieuwe wereldorde

Na groter leider Mao is China steeds 
machtiger geworden, terwijl in het 
land zelf de teugels steeds strakker 
getrokken worden. Heeft dat invloed 
op ons leven ? Ja want deze beide 
grootmachten willen en moeten we-
reldwijd over de nodige grondstoffen 

kunnen beschikken 
. Ook neemt de 
invloed van interna-
tionale organisaties 
zoals de VN, EU, WHO 
en het World Econo-
mic Forum toe. Het 
beleid van landelijke 
overheden rondom 
klimaat, racisme, 
lhbt-beleid en gezond-

heidszorg wordt steeds meer op dat 
hogere niveau bepaald. Dat merken 
we steeds meer ook in Den Haag.
In de Bijbel is dit al voorspeld. En 
vanuit de Bijbel kunnen we er ook 
wat van vinden. Maar wat dan? En 
hoe raakt dit ons eigen leven?

Samen leven

‘Samen tegen corona’ kun je overal 
lezen. Maar het lijkt steeds minder 
samen te worden. Doordat de span-
ningen toenemen. De één is helemaal 
voor en de ander helemaal tegen. 
Corona, klimaat, boeren, toeslagen 
– iedereen vindt er wel wat van, en 
gezelliger wordt het er niet op. Een 
ding is wel zeker en dat is dat de 

overheid haar volk moet dienen en 
niet andersom. Betuwelijn, Metro-
noord-zuid, verbouwing 2e kamer 
zijn voorbeelden te over. De overheid 
moet ons veilig en gezond houden 
en niet andersom en dat goed ver-
werken in een sluitende begroting. 
Net als ieder huis de regel dat je een 
euro maar een keer kunt uitgeven als 
basis. Onze banken zijn daar de weg 
al kwijt. Samen leven wordt samen 
lijden. Trouwens, hoe kan dat ook? 
We zien elkaar steeds minder, behalve 
dan van achter een scherm. Of valt 
het mee? Er zijn mooie initiatieven 
van omzien naar elkaar. Toch hebben 
anderen het gevoel dat we steeds 
individualistischer worden. Klopt dat, 
en hoe komt dat?
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