De
wereld
staat in
brand!

Aardbevingen, tsunami’s,
hongersnood, burgeroorlogen,
opstanden, wereldwijd verlies
van financiële zekerheden.
De wereld is in rep en roer.
Hoe kunnen we deze opmars van
problemen en ellende stoppen?

Wie heeft de oplossing? President Obama? China?
Geert Wilders? Of de nieuwe leider van Europa?
Wereldleider

Hieraan kunt u hem herkennen

De wereld roept om een sterke leider. De tijd is
er rijp voor. Alle problemen waar de wereld vandaag mee zit, zijn in de Bijbel voorzegt. Deze dingen moeten allemaal gebeuren, maar nog is het
einde niet. De Bijbel spreekt hierover.

Kenmerkend voor deze persoon is dat hij zal
ontkennen dat Jezus Christus van Nazareth, de
opgestane Heere, de Verlosser van de mensheid,
de Zoon van God is. Veel mensen zullen zijn leugens gaan geloven. Degenen die niet door een
merkteken aan deze wereldleider verbonden zijn
zullen uiteindelijk door hem worden uitgeroeid.

De Bijbel spreekt ook over een wereldleider
In de Bijbel wordt gesproken over een sterke
wereldleider, die veel volgelingen zal krijgen. De
mensen zullen hem zoveel eer brengen dat hij
zich zal gaan presenteren als God. Hierdoor worden nog meer mensen zijn volgelingen.
Hij zal wonderen en tekenen doen, zodat ook de
laatste sceptici hem uiteindelijk zullen volgen.
Veel mensen zullen hem eren en hun geluk en
vertrouwen op hem stellen. Hij zal zijn volgelingen met een merkteken aan hem verbinden.
Maar pas op! Het is niet wat het lijkt! Deze persoon zal een wereld willen ‘creëren’ waar alle
wetten en principes die God ons heeft gegeven
worden geschonden. Uiteindelijk zal geopenbaard worden wie deze persoon werkelijk is. Een
persoon, die rechtstreeks verbonden is met de
kracht van satan en die uit is op de totale macht.

U kunt aan zijn vernietigende macht ontkomen
Jezus Zelf zal deze wereldleider tenslotte ontmaskeren en hem met al zijn volgelingen vernietigen in de hel. Al is deze wereldleider er nu
nog niet, toch zijn veel ontwikkelingen in onze
wereld al beïnvloed door zijn geest. Waakt dan
en bidt, dat God u voor deze wereldleider behoedt.
U kunt aan de vernietigende macht van deze
wereldleider en zijn leugens ontkomen door tot
Jezus Christus te vluchten. Stel uw vertrouwen
op Jezus. Geloof en belijd dat Hij voor uw zonden is gestorven en is opgestaan uit de dood.
Bekeert u en gelooft het Evangelie en God zal
u aannemen als Zijn kind en u verlossen van de
komende toorn.

Wilt u een gesprek of een gratis Bijbelboek?
Neem dan contact op met:
evangelisatie@hersteldhervormdekerk.nl

