
Word wakker, Gods profetisch 
Woord wordt gaat nu vervulling

Een àppel op kerk, wereld en 
maatschappij



Ontwaakt u die slaapt en sta op uit de doden 



Slapen in de kerk



Hoe kan het toch dat men het niet ziet?

•Zonde, Math. 13
•Oordeel, idem
Eindtijd; ze merken het niet op, Math. 16 
Tijd van Noach, Math. 24
Wandelen in de duisternis, 1Thess. 5 



Israël, Gods oogappel

•God is bezig met Zijn herstel
•Het wonder van 1948
•Het wonder van 1973
•Het wonder van Messiaanse gemeenten
•Het teken van de haat; veroordelingen 
van de VN



•Het teken van de Abraham-accoorden
•Izak en Israël
•Het valse fundament; de misleiding van 
de naam

•Het teken van Gods genade en 
bescherming  



•Het teken van Gods genade en zegen; 
overvloed aan Goddelijke grondstoffen

•De overvloed aan technische kennis en 
ontwikkelingen

•Het (voor) tekenen van de aanval van 
vele volken op Gods volk 



•De aanleiding is geestelijk
•De Messias komt spoedig
•De satan wordt geboden
•Zijn rijk zal geen einde hebben



Eendracht maakt macht

•De Verenigde Naties
•WHO
•WEF
•Politiek, economie, gezondheid, 
religiositeit (godsdienst) 



Het paard van Troje



• Het paard van Troje is een van de bekendste verhalen uit de Griekse 
mythologie. Het vertelt hoe belegerende Grieken erin slaagden om 
Troje binnen te dringen door zich te verstoppen in een reusachtig 
houten paard, dat door de nietsvermoedende inwoners van Troje 
binnen de stadsmuren werd gehaald.



Niets vermoedende burgers

•Het kwaad zal hen plotseling overvallen
•Niets vermoedend hebben we de 
afgelopen aan de leiband gelopen van ….

•Wereld en samenleving blijken 
onlosmakelijk aan elkaar verbonden te 
zijn



•Van alles en nog wat wordt juichend 
binnengehaald, maar … ; Wat is verborgen?

•Neen, niet alleen nieuwe trainers of nieuwe 
voorgangers

•Techniek, medicijnen, maatregelen, wetten, 
welvaart, Brussel, WEF enz. (onmisbaar) 



•Het paard van Troje
•Onmisbaar en nu een blok aan je been
•Van een telefoon naar data-opslag
•Van een fototoestel naar miljoenen 
camera’s 



• Van internet naar Big Brother, naar 666
• Van Feminisme naar Gender-ideologie
• Van vrije opvoeding naar gezinnen die uitelkaar vallen
• Van seksuele voorlichting naar totale seksuele verwording
• Van oorlog naar democratie, naar dictatuur?



•Van evolutie naar nihilisme



De slapende kerk en het paard Troje

•De gemeente van Laodicea, Openb. 3
•De vijf wijze en dwaze maagden
•Het is een kerk zonder de Geest
•Het is een kerk die slaapt, 1Thess. 5:4-7
•Het is een kerk die niet gericht op de 
HERE Jezus



•Het paard van Troje:

•Valse leraren
•Valse leringen
•Een schijn van godsvrucht
•Een aantrekkelijke boodschap



•Een aantrekkelijke kerk
•Een boodschap van verzinsels
•Een boodschap van de mens en naar de 
mens

•De gerichtheid op de mens en niet op 
God 



Wilt u ook niet weggaan! 

•Deze rede is hard en ze gingen weg, Joh. 6
•Het evangelie is niet naar de mens, Gal. 1:12
•Vragen van tekenen en het zoeken van 
wijsheid

•Wij prediken Christus, de Gekruisigd
•Voor de Joden een struikelblok en voor de 
Grieken een dwaasheid
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