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HET LEVEN EN HET WERK DIE DE EEUW HEBBEN VERANDERD 

Boodschap acht 

Hoe we instrumenten worden om de eeuw te veranderen 

Schriftlezing: Op. 12:10; Da. 12:3; 9:23; 10:11, 19; Op. 2:7; 3:21; 19:7-9; 1:10; 4:1-2; Hnd. 

17:26-27; Op. 1:5; Mt. 24:14; 28:19; Ef. 4:11-12; 1 Kor. 14:3, 26, 31 

I. Steeds wanneer God een beweging wil maken om de komende eeuw in te 

luiden, een beweging om de eeuw te veranderen, moet Hij Zijn 

instrument verkrijgen; wij moeten degenen zijn die waardevol zijn voor 

God om in de laatste dagen de eeuw te keren—Op. 12:10; 1:20; Da. 12:3; 

9:23; 10:11, 19: 

A. Het doel van Gods eeuwige economie, het doel van de goddelijke geschiedenis 

tijdens de menselijke geschiedenis, is de collectieve Christus te verkrijgen, 

Christus met Zijn overwinnaars, als de verbrijzelende steen die Zijn instrument 

is om de komende eeuw in te luiden en een grote berg zal worden, het koninkrijk 

van God—verw. Dn. 2:34-35, 44; Op. 12:10; 14:1-5; 19:7-21. 

B. Herstel is eenvoudig gezegd overwinnen; in het wederopbouwwerk van de Heer 

zijn is in de overwinning van de Heer zijn, bereid zijn om Zijn overwinnende 

bruid te zijn voor Zijn wederkomst—2:7; 3:21; 19:7-9. 

II. We moeten in onze geest leven om mensen op aarde te zijn met Gods 

hart, mensen voor wie de hemel geopend kan worden om het visioen te 

zien over het lot van de wereld en de huidige wereldsituatie—Op. 1:10; 

4:2: 

A. Onder Zijn hemelse heerschappij regelt de Heer soeverein de wereldsituatie en 

de koninkrijken van de wereld, zodat Gods uitverkoren volk Zijn behoudenis kan 

ontvangen in een geschikte omgeving en voorbereid is om Zijn bruid te zijn—

Hnd. 17:26-27; Op. 1:5. 

B. Het grote menselijke beeld in Daniël 2 is een illustratie van de geschiedenis van 

het menselijke bestuur, dat soeverein door de Heer geregeld was om Zijn 

economie uit te voeren—verw. Dn. 2:31-35. 

C. Voor de voleinding van het visioen, met betrekking tot het grote menselijke beeld 

in Daniël 2, is Europa van groter belang dan enig ander land en ras; het 

verpletteren van de twee voeten van het grote menselijke beeld zal het 

verpletteren van het hele menselijke bestuur zijn—verw. vs. 34-35: 

1. De tien koningen die afgebeeld worden door de tien tenen van het grote beeld 

in Daniël 2, zullen onder de antichrist zijn die de laatste keizer van het 

herstelde Romeinse Rijk zal zijn—Op. 17:9-14. 

2. De Verenigde Staten, Europa en het Verre Oosten zijn de drie invloedrijke 

factoren van de huidige wereldsituatie; het wederopbouwwerk is geworteld 

in de Verenigde Staten en het Verre Oosten, maar er is een leegte in Europa. 

3. Voordat de antichrist en het gehele menselijke bestuur worden verslagen, 

moet het wederopbouwwerk van de Heer zich verspreiden naar Europa en 

daar geworteld zijn. 

4. De verspreiding van de waarheden van het wederopbouwwerk van de Heer 

zal een voorbereiding zijn op de wederkomst van de Heer, om het 

wederopbouwwerk en het herstel niet alleen naar Israël te brengen maar naar 

de hele schepping—Mt. 24:14; verw. Op. 5:6. 
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5. We moeten tegen de Heer zeggen: “Heer, deze dagen zijn de voleinding van 

de eeuw; Heer, wakker in deze dagen mijn liefde voor U weer aan.” 

III. In deze laatste dagen voordat de Heer wederkeert, moeten we allemaal 

zoals Noach zijn en het evangelie verkondigen en de gemeente 

opbouwen om de eeuw te beëindigen—Mt. 24:14; Ef. 4:11-12: 

A. Eerst moeten we zorgen dat zondaren gered worden en gedoopt worden op een 

solide manier; als we getrouw aan de Heer zouden zijn en onze tijd zouden 

gebruiken om één of twee keer per week drie uur lang uit te gaan om mensen te 

bereiken, kunnen we twee blijvende vruchten per jaar verkrijgen—Mt. 28:19 

24:14. 

B. Nadat we twee of drie personen hebben gedoopt, moeten we voor hen zorgen 

door naar hun huis te gaan; we moeten deze nieuwe gelovigen gedurende een 

gepaste periode een of twee keer per week in hun huis voeden—Joh. 21:15; 1 Pe. 

2:2. 

C. Elke groep zou de twee of drie personen die ze verzorgen samen moeten brengen 

om de groepsamenkomst te beoefenen om ze te leren gemeenschap te hebben 

met elkaar, te bidden voor elkaar, elkaar te verzorgen, elkaar te hoeden en elkaar 

te onderwijzen door wederzijds vragen te stellen en antwoorden te geven, zodat 

ze allemaal vervolmaakt worden om het werk te doen dat het Lichaam van 

Christus opbouwt—Ef. 4:12 

D. Op deze manier kan iedereen vervolmaakt worden om het werk te doen dat het 

Lichaam van Christus opbouwt, namelijk profeteren; alleen door te profeteren 

wordt het organische Lichaam van Christus opgebouwd—1 Kor. 14:3, 26, 31. 

 


