EUROPESE JONGEREN CONFERENTIE—MAŁE CICHE

DE WEDERKOMST VAN DE HEER
Boodschap 8
Waarde hebben voor God in de laatste dagen om de eeuw te veranderen
Schriftlezing: Op. 12:5, 10-11; Da. 12:3; 10:11, 19; 2:28, 34-35; Op. 14:1, 4-5; 2:7; 3:21; 19:7-9;
Nu. 6:1-8; 1 S. 1:11; Heb. 13:13; Mt. 12:48-50; Op. 3:1; Lv. 5:2; Rom. 8:6,10-11; 2 Kor. 5:4;
Op. 1:10; 4:1-2; Hnd. 17:26-27; Op. 1:5; Mt. 24:14; Ri. 5:15b, 16b; Hnd. 1:14; Ef. 4:3;
Da. 11:32b; 2 Tim. 2:21
I. Telkens wanneer God een beweging wil maken om de volgende eeuw in te
luiden en te veranderen heeft Hij een instrument nodig; we moeten degenen
zijn die in de laatste dagen waarde hebben voor God om de eeuw te
veranderen—Op. 12:5-11; 1:20; Da. 12:3; 9:23; 10:11, 19:
A. Het doel van Gods eeuwige economie, de goddelijke geschiedenis binnen de menselijke
geschiedenis—is om de collectieve Christus te hebben. Dit is Christus samen met Zijn
overwinnaars als de verbrijzelende steen om Zijn instrument te zijn om deze eeuw te
beëindigen en om tot een grote berg te worden, het koninkrijk van God.—2:28, 31-45;
Jl. 3:11; Op. 12:1-2, 5, 11; 14:1-5; 19:7-21.
B. Eenvoudig gesproken is het herstel het overwinnen; om in het wederopbouwwerk van
de Heer te zijn is om in Zijn overwinning te zijn, om gereed gemaakt te worden om Zijn
overwinnende bruid te zijn voor Zijn wederkomst—2:7; 3:21; 19:7-9.
II. Alleen de nazireeërs kunnen de Heer Jezus terugbrengen; degenen die door
de Heer gebruikt worden om de komende eeuw te veranderen moeten
nazireeërs zijn—zij die zich vrijwillig toewijden en uiteindelijk volkomen
geheiligd zijn voor God—Nu. 6:1-8; Ri. 13:4-5; 1 S. 1:11; Lc. 1:15:
A. Een nazireeër moest zich onthouden van wijn en alles wat van de wijnstok afkomstig
is; dit geeft weer dat wij ons moeten onthouden van alle soorten aards genot en plezier
dat leidt tot begerig gedrag en begerige voornemens—Nu. 6:3; verw. Ps. 104:15; Pr.
10:19; 2 Tim. 2:22; 3:1-5.
B. Een nazireeër moest zijn haar laten groeien. Dit geeft weer dat we onderworpen
moeten blijven aan het hoofdschap van Christus—Nu. 6:5; verw. 1 Kor. 11:3, 6:
1. Een nazireeër is een onderdanig persoon; bij hem is er een onderworpen stand,
sfeer en voornemen; als jij zo’n persoon bent zal er een grote zegening zijn op jou
en je toekomst.
2. Het hebben van lang haar is een eer voor de vrouw maar een schande voor de man;
dit geeft weer dat een nazireeër iemand is die verwijderd is van zelfverheerlijking
en gewillig is om voor de Heer te schande gemaakt te worden—Heb. 13:13.
C. Een nazireeër mocht niet verontreinigd worden door de doodsheid die afkomstig is van
natuurlijke genegenheid—Nu. 6:7; Mt. 12:48-50.
D. Een nazireeër mocht niets doods aanraken zodat hij niet verontreinigd werd; in de
ogen van God is de dood het meest weerzinwekkend—Nu. 6:6-7; Op. 3:1:
1. De nazireeërs zijn genummerd voor de opstelling van Gods leger; zij zijn erg
waakzaam, vol gevoel voor de strijd tegen de dood—verw. 1 Kor. 15:54-58.
2. We moeten voorzichtig zijn met de mensen waarmee we in aanraking komen en we
moeten tot God afgezonderd zijn van elk soort geestelijke dood— de wilde dood, de
zachtaardige dood, en de subtiele dood—Lv. 5:2.
3. We moeten degenen zijn die vol van leven en dus ‘anti-dood’ zijn—Rom. 8:10, 6,
11; 2 Kor. 5:4.
III. We moeten in onze geest leven om op aarde de mensen te zijn die Gods hart
hebben, de mensen naar wie de hemelen zijn geopend om het visioen te zien
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over het lot van de wereld en de huidige situatie van de wereld—Op. 1:10; 4:12:
A. De Heer is soeverein in het regelen van de wereldsituatie en de koninkrijken van de
wereld onder Zijn hemelse heerschappij zodat de omgeving geschikt is voor Gods
uitverkoren mensen om verlossing te ontvangen en gereed gemaakt te worden om Zijn
bruid te zijn—Hnd. 5:31; 17:26-27; Da. 4:26; Op. 1:5.
B. Het grote menselijke beeld in Daniël 2 is een profetische illustratie van de geschiedenis
van de menselijke regering, soeverein door de Heer geregeld voor de uitvoer van Zijn
economie—vv. 31-35.
C. Europa is de vervulling van de voleinding van het visioen van het grote beeld in Daniël
2. Europa is meer van levensbelang dan enig ander land of ras; het vernietigen van de
twee voeten van het grote menselijke beeld zal de vernietiging zijn van de gehele
menselijke regering—vv. 34-35:
1. De tien koningen die weergegeven worden door de tien tenen van het grote beeld
in Daniël 2 zullen onder de antichrist zijn, de laatste keizer van het herrezen
Romeinse Rijk; dit zal allemaal in Europa plaatsvinden—Op. 17:9-14.
2. De Verenigde Staten, Europa en het Verre Oosten zijn de drie meest invloedrijke
factoren op de huidige situatie van de wereld; het wederopbouwwerk is geworteld
in de Verenigde Staten en het Verre Oosten, maar in Europa bevindt zich nog een
leegte.
3. Voordat antichrist en de gehele menselijke regering vernietigd wordt moet het
wederopbouwwerk van de Heer ook in Europa verspreid en geworteld zijn.
4. De verspreiding van de waarheden van het wederopbouwwerk van de Heer zal de
voorbereiding zijn voor de wederkomst van de Heer en niet alleen voor het herstel
en de wederopbouw van Israël maar voor de gehele schepping—Mt. 24:14; cf. Op.
5:6.
5. We moeten tegen de Heer zeggen: “Heer, deze dagen zijn de voleinding van de
eeuw; Heer, wakker mijn liefde voor U opnieuw aan in deze dagen.
IV. In deze laatste dagen voordat de Heer terugkomt moeten wij degenen zijn die
grondige overleggingen en grondige doorzoekingen in ons hart hebben—Ri.
5:15b, 16b:
A. De huidige opdracht van de Heer aan ons is om te gaan en alle volken te leren (verw.
Mt. 28:19) zodat de huidige eeuw beëindigd kan worden—24:14.
B. Om deze opdracht uit te voeren moeten we de eenheid bewaren; als wij de eenheid en
eendracht verliezen zal dat het einde betekenen van de beweging van de Heer op
aarde—Hnd. 1:14; Ef. 4:3.
C. We moeten opstaan om de Heer te volgen in Zijn huidige beweging en onszelf
aanpassen aan Zijn voorschriften om bruikbaar te zijn voor Hem—Da. 11:32; 2 Tim.
2:21.

37

