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DVD Frank Ouweneel  “Licht van de Bijbel over de huidige ontwikkelingen in de wereld” 

Editie 2010  

Wij gaan het vanavond hebben over de eindtijd. U weet, want dit is al de derde keer dat we dit in 

Haarlem doen, ik leg altijd even uit wat de eindtijd is. Dat doe ik omdat de eindtijd ook een fenomeen 

is dat is ontdekt in de amusementsindustrie. Tegenwoordig zijn er heel veel films over de eindtijd en 

veel boeken over de eindtijd, maar die hebben de bedoeling om spektakel te leveren en om bang te 

maken en om een beetje flinke show weg te geven, daar doen wij niet aan mee. 

Het woord ‘eindtijd’ is niet een of ander bangmaakwoord, het woord ‘eindtijd’ staat regelmatig in de 

bijbel en komt in de profetieën en het Oude Testament regelmatig voor. En als je al die benamingen 

voor de ‘eindtijd’ bij elkaar neemt, dan zou je kunnen zeggen: de eindtijd is de tijd tussen vandaag, 21 

januari 2011, en de wederkomst van Jezus Christus. De wederkomst heet dat, want de Heer Jezus is al 

eerder gekomen, dat weten wij, tweeduizend jaar geleden in Bethlehem en de christenheid heeft daar 

pasgeleden met kerstmis aan gedacht. Maar toen de Heer Jezus nadat hij hier op aarde had 

rondgewandeld weer terugging naar de hemel en daar denken wij aan op Hemelvaartsdag, toen heeft 

hij gezegd: Ik kom weer terug. En dat noemen wij de wederkomst. En ik ga u vanavond bewijzen dat 

die wederkomst zeer spoedig gaat plaatsvinden. Hoe weet ik dat? Dat weet ik o.a. aan de 

gebeurtenissen van de afgelopen laten we zeggen twaalf-en-een-halve maand, want u zult vanavond 

ook nieuws zien al uit de eerste helft van het jaar 2011. Als ik de gebeurtenissen van de afgelopen 

twaalf-en-halve maanden leg naast dat wat de bijbel zegt, dan kan ik maar tot 1 conclusie komen, en 

die conclusie ga ik vanavond met u delen: de Heer Jezus komt buitengewoon spoedig. En we zullen 

vanavond ook zien waarom dat belangrijk is om te realiseren.  

 

Dat zullen wij doen aan de hand van deze hoofdstukjes: 

 

Het belangrijkste informatie-boek over 2010: de Bijbel. 

De Bijbel is door God geschreven. 

Omdat de Bijbel door God is geschreven, is de Bijbel een regelrecht wonder.  

 

Let u goed op. U zou zich kunnen afvragen: waarom behandelt hij deze twee onderwerpen in die twee 

rode vierkanten? Want, zegt u, ik ben een christen, ik heb groot respect voor de bijbel, ik geloof dat de 

bijbel van kaft tot kaft het woord van God is. Waarom behandelt u deze twee onderwerpen? Beste 

vriend, vriendin, vanavond hier die al lang christen bent en het kan inderdaad zo zijn dat u de bijbel 

gelooft van kaft tot kaft en dat is geweldig. Maar er zitten er hier vanavond ook die grote vraagtekens 

bij de bijbel zetten. Er zitten er hier vanavond ook die zeer gereserveerd staan tegenover de bijbel. En 

deze avond, beste vrienden, gaat over de bijbel. Deze avond gaat met name over het allerlaatste 

bijbelboek, het bijbelboek Openbaring. En wilt u die misschien vanavond hier bent en misschien niet 

zo gelooft in de bijbel, wilt u deze studie kunnen volgen, wilt u er van overtuigd zijn dat dat wat in 

Openbaring staat ook werkelijk waarheid is, dan zult u er eerst van overtuigd moeten zijn dat de bijbel 

niet maar een gewoon boek is, maar een boek van God. Dat is belangrijk en daarom, ook voor de 

christenen die vanavond hier zijn, ik denk dat u het ook weer geweldig vindt om te zien wat een 

wonderlijk boek de bijbel is. Maar de bedoeling van deze twee rode onderwerpen juist die 

gewaardeerde aanwezigen vanavond aan te spreken die daar nog niet zo van overtuigd zijn dat de 

bijbel het woord van God is. En voor de vrucht van deze studie, wilt u werkelijk aan deze studie 

maximaal nut ontvangen, dan is het belangrijk om te zien dat de bijbel het rechtstreekse woord van 

God is. En daarom wil ik daar kort bij stilstaan. Dat betekent:    
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Omdat de Bijbel door God is geschreven, is die voor 100% waar.  

 

Heel simpel. U zult vanavond niet anders dan tot de conclusie kunnen komen dat de bijbel waar is. En 

dat wordt ook bewezen door dat wat de bijbel over 2010 heeft gezegd en dat ook inderdaad is 

uitgekomen. En beste vrienden, dat is een belangrijk iets. En als u vanavond hier bent en u bent niet zo 

overtuigd van de bijbel of van het christendom, dan mag ik u zeggen dat ik het fantastisch vind dat u 

gekomen bent. Er zijn hier veel christenen die komen en die genieten van de bijbel, maar er zijn er hier 

die misschien mee zijn genomen door een buurman of door een collega, die daar eigenlijk helemaal 

geen zin aan hadden gehad en die toch gekomen bent. Beste vriend, vriendin, als u vanavond hier bent: 

ik vind het geweldig dat u gekomen bent. En mijn gebed is, en het gebed van velen, dat het woord van 

God en God zelf door de Heilige Geest, aan uw hart wil spreken, zodat deze avond voor u een 

verandering in uw leven mag zijn. Het volgende onderwerp: 

 

De Bijbel is het enige Boek dat naar waarheid spreekt over de toekomst-(details).  

 

Er zijn politici in deze wereld met grote macht, met grote monden, maar ze kunnen nog geen seconde 

vooruit kijken. Er zijn wetenschappers in deze wereld met een geweldige invloed, maar ze kunnen nog 

geen seconde vooruit kijken. De bijbel is het enige boek dat naar waarheid over de toekomst spreekt. 

Sterker nog, 1/3 gaat over de toekomst.  

 

De Bijbel leert dat de belangrijkste toekomst-gebeurtenis is: de wederkomst van Jezus Christus. 

 

Maar dat heeft consequenties en dat is ook één van de redenen dat we deze studies houden. 

 

Als Jezus Christus komt start het vreselijke oordeel over allen die Hem hebben afgewezen. 

 

Maar God is liefde, het is nog niet te laat. De bedoeling van deze studie is u er van te overtuigen dat 

het nog niet te laat is, maar dat het wel spoedig te laat kan zijn. En beste vrienden, daarom nogmaals, 

ik vind het fantastisch dat u gekomen bent en deze avond krijgt u de gelegenheid om als u de Heer 

Jezus niet kent, om voor Hem te kiezen, want er kan een moment komen dat dat niet meer kan. 

Volgende hoofdstuk: 

 

Het jaar 2010, en de eerste weken van 2011, heeft bewezen, en ik zal het u laten zien, dat Jezus’ 

wederkomst élk moment kan plaatsvinden. 

 

De wereldburgers die Jezus Christus hebben afgewezen hebben dus nog maar kort de tijd om Hem als 

Verlosser aan te nemen. En het laatste hoofdstuk: 

 

De wereldburgers die Jezus Christus hebben aangenomen maar “geestelijk in slaap zijn gevallen”, en 

die heb je in Nederland nogal veel, hebben dus nog maar kort de tijd om “wakker te worden” en in 

Zijn dienst te gaan staan. Dat zijn zo’n beetje de hoofdstukken die wij deze avond met elkaar willen 

behandelen. 

Allereerst: Het belangrijkste informatie-boek over 2010 is de Bijbel. Dat is buitengewoon interessant, 

want de bijbel is een boek van twee- tot drie- tot vierduizend jaar oud. Je zou zeggen: dat is niet meer 

actueel. Fout gedacht! U zult vanavond onder de indruk komen van de actualiteit van de bijbel.  (…) 

De bijbel heeft twee- tot drie- tot vierduizend jaar geleden letterlijk gesproken over 2010. Het is het 

enige boek dat naar waarheid de details geeft over het jaar dat achter ons ligt. En als het gaat om 2010 

en 2011 zult u vanavond zien dat de bijbel daar letterlijk over spreekt.   
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En ik stel mij maar zo voor, beste vrienden, en ik bedoel dat heel eerbiedig, dat God een jaar geleden 

gezegd heeft wat staat in Prediker 8 vers 7. Ik stel mij maar zo voor dat God op 1 januari 2010 heeft 

gezegd wat er staat in Prediker 8. Toen heeft God misschien wel gezegd: “Niemand weet toch hoe het 

zal gaan! Wie zou dat moeten vertellen?” Wie zou in januari 2010, dus een dik jaar geleden, moeten 

vertellen hoe het zou gaan? Niemand toch? En God zegt: wie, hoe intelligent ook, zou dat moeten 

vertellen? Welnu beste vrienden, de bijbel heeft dat gedaan!  En u zult zich vanavond verbazen over 

hoe gedetailleerd de bijbel dat gedaan heeft. 

 

En het kan wel zo zijn hè, en ik stel mij dat maar weer zo voor, dat God een jaar geleden, januari 2010, 

heeft gezegd wat er staat in Jesaja 44. Toen zou God wel eens gezegd kunnen hebben, dit:  

“Ik ontmasker toekomstvoorspellers”. Ik ontmasker mensen die denken in januari 2010 menen te 

kunnen zeggen hoe het zal lopen. “Ik wijs geleerden terug en toon de dwaasheid van hun kennis aan. 

Wie is aan mij gelijk.” God zegt:  

“Laat hij zich melden en het mij aantonen! Laat iemand Mij eens bekendmaken wat er gebeuren gaat, 

wat er nog komen zal” zei God een jaar geleden. “Ik, God, laat het vooraf weten.”  

(Jes. 44: 7,8, 24 en 25) 

En het klopt! Want God heeft dat twee-, drie-, vierduizend jaar geleden laten weten en de afgelopen 

twaalf-en-halve maanden hebben bewezen dat God gelijk had en dat de bijbel waar is. En hoe fijn is 

het dat diezelfde God de moeite genomen heeft dat vast te leggen in een boek van twaalfhonderd 

bladzijden. Er is geen mens geweest die ooit zijn medemens een brief heeft gestuurd van 

twaalfhonderd bladzijden. God heeft de moeite genomen aan de mensheid een zeer uitgebreide brief te 

schrijven die wij de bijbel noemen. En daarom heeft God ongelofelijk veel details gegeven over de tijd 

waarin wij leven.  

 

(…) 

 

Beste vrienden, ik leg sterk de nadruk op het goddelijke karakter van de bijbel om duidelijk te maken 

dat wat vanavond voorbijkomt, een goddelijk karakter heeft… en alles wat ik vanavond zeg en elke 

bijbeltekst die ik vanavond aanhaal, dat u daarvan weet: dat zijn de woorden van God en ze zijn dus 

waar.  

 

(…) 

 

Een compleet en perfect samenhangend boek dat het leven van miljoenen mensen fundamenteel en 

louter positief beïnvloedt. 

 

(…) 

Maar ja, er zijn toch mensen, hele eigenwijze mensen, die zeggen: ja, maar dat is toch mensenwerk 

geweest, dat is waarschijnlijk een hele intelligente man geweest die dat heeft gedaan. Beste vrienden, 

als een mens de bijbel zou hebben geschreven, zou er niet een stad in deze wereld zijn waar niet een 

straat naar die man zou zijn vernoemd, want als iemand dat voor elkaar krijgt, beste vrienden, deze 

mens bestaat niet, want God heeft de bijbel geschreven. 

 

(…) 

 

Ca. 95% van de Bijbel-voorzeggingen die 2000 tot 3000 jaar geleden door Gods schrijvers werden 

vastgelegd, zijn inmiddels 1 op 1 uitgekomen. 
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Elke historicus, of die nou gelooft of niet, elke geschiedenisleraar, of die nou gelooft of niet, als die op 

zijn tafel links de bijbel legt en rechts alle geschiedkundige boeken die hij kan vinden en alle kranten 

en tijdschriften die hij kan vinden en hij gaat aan de studie dan komt hij er achter dat dat wat de bijbel 

duizenden jaren geleden heeft voorzegd inderdaad 1 op 1 aantoonbaar is uitgekomen. En wij hebben 

ook in de afgelopen jaren in onze eindtijdstudies dat laten zien. De bijbel heeft duizenden jaren 

geleden dingen voorzegd die werkelijk waar zijn en zijn uitgekomen.  

 

(…) 

 

De dingen die nog moeten gebeuren vinden wij in het laatste bijbelboek, het bijbelboek Openbaring. 

Het bijbelboek Openbaring geeft de details over de toekomst, om zo te zeggen, over de resterende 5%. 

Dus 95% van wat in de bijbel staat heeft inmiddels plaatsgevonden, en het boek Openbaring spreekt 

over de laatste 5%. En ik zal u zelfs vertellen dat van die 5% ook al heel veel is gebeurd! En nu nog 

aan het gebeuren is. Maar let even op! Dat bijbelboek Openbaring is plusminus 2000 jaar geleden 

geschreven. En het blijkt 1 op 1 te kloppen. Ik zal u dat vanavond vertellen. Beste vriend, vriendin, de 

bijbel is het woord van God. 

 

Met betrekking tot “de resterende 5%”, waar wij nu dus middenin zitten, leert de bijbel dat de 

belangrijkste toekomst-gebeurtenis is: de wederkomst van Jezus Christus Die in Openb. 3: 11 zegt: IK 

KOM SPOEDIG! Het is dus heel belangrijk dat u zich realiseert: de bijbel is waar. Dat brengt ons op 

het volgende hoofdstuk. 

 

(…) 

 

Ik laat aan het woord een groot Amerikaans theoloog, Dr. David Fenwick. Dr. David Fenwick is 

voorganger en bijbelleraar van de Church of Christ Resurrection in Denver Colorado in Amerika.  Let 

u goed op wat hij zegt op 22 november 2010, dat is relatief kort geleden. Toen zei hij: “Het bijbelboek 

Openbaring beschrijft de gebeurtenissen die samenhangen met Jezus’ wederkomst.” Ok. Maar dan 

gaat hij verder en zegt hij: “In 2010 is duidelijk gebleken dat de Openbaring-gebeurtenissen reeds aan 

het plaatsvinden zijn” Jaha! “Dat betekent rechtstreeks dat Jezus élk moment kan komen.” 

Wat hij bedoelt, is de voortekenen van dat wat in Openbaring beschreven staat in samenhang met de 

wederkomst van de Heer Jezus is gewoon aan het gebeuren. Ik zal u dat vanavond laten zien. Dat 

betekent dat de Heer Jezus gauw komt. Dat is beste vrienden geen bangmakerij, dat is geen spektakel, 

dat is totaal niet mijn bedoeling, dat is de keiharde realiteit die wij in de bijbel terugvinden en om ons 

heen gewoon simpel zien gebeuren. 

 

[Ik heb werkelijk alle mogelijke zoekopdrachten geprobeerd, maar kan die bekende Amerikaanse 

theoloog dr. David Fenwick niet vinden. De enige met die naam die in combinatie met Denver en de 

bijbel af en toe opduikt is een pastor uit de 19
e
 eeuw. Ik kon ook The Church of Christ(‘s) Resurrection 

in Denver Colorado niet vinden. Onder de bekende theologen die in Denver college geven, kom ik de 

naam van dr. Fenwick ook niet tegen. Als deze man echt bestaat, weet hij zich enorm goed te 

verbergen! U moet zelf maar beoordelen hoe groot de kans is dat een bekend Amerikaans theoloog 

niet op internet te vinden is.] 

  

Maar dr. Fenwick gaat verder. Hij zegt: Jezus komt spoedig en zijn wederkomst is goed nieuws voor 

christenen die Zijn komst aktief verwachten en slecht nieuws voor christenen die geestelijk in slaap 

zijn gevallen. Jezus’ wederkomst is ook slecht nieuws voor alle wereldburgers die Hem afwijzen.” 

Beste vrienden, dit is geen bangmakerij. Want Fenwick zegt: “Gelukkig is het nog niet te laat!” 
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(…)  

 

Maar denk erom: de tijd is kort! 

Maar Fenwick zegt: “vol liefde spreekt God in zijn woord”, vandaag tot u in Haarlem,: “kies vandaag 

wie u wilt dienen. Als u mijn stem vandaag hoort, verhardt uw hart dan niet. Nú is het nog de genade-

tijd. Nú is het nog de dag van de redding.” Maar we weten niet hoe lang die genadetijd nog duurt. En 

daarom zegt Fenwick, en ik spreekt hem graag na: “Het is dus voor elk mens van levensbelang zich te 

realiseren dat de genade-tijd kort is.” “Mijn oprecht advies”, zegt hij, “let op de gebeurtenissen in 

Openbaring, in de wereld, houdt de bijbel er naast en neem tijdig voor het eerst of opnieuw de 

beslissing voor Jezus. En beste vrienden, ik wil graag het advies van dr. Fenwick vanavond 

overnemen. En dat brengt ons, zoals ik al zei, bij het bijbelboek Openbaring. 

Want het bijbelboek Openbaring gaat over 2010 en 2011. 

 

(…) 

 

Apokalupsis betekent letterlijk “onthulling van toekomstige zaken”. Goed hè, dat God dat gedaan 

heeft! Welke God kan dat? Toekomstige zaken gedetailleerd en naar waarheid onthullen. Alleen de 

God, de Vader van onze Heer Jezus Christus. 

 

[Het Griekse woord ‘apokalupsis’ betekent ‘openbaring, onthulling’. Niet per sé van toekomstige 

zaken.] 

 

(…) 

 

De tijd is nabij (Op. 1: 3; 22: 10). Dat hebben de gelovigen al eeuwen gezegd. Maar nu gebeuren er 

dingen die, beste vrienden, ik zal u dat vanavond laten zien, die bewijzen, dat de Heer Jezus voor de 

deur staat.  

 

(…) 

 

Wat hier staat in Openbaring 1 en 2, daarvan zegt Paulus in Rom. 16 (: 25 en 26): “De openbaring van 

het geheimenis eeuwenlang verzwegen, maar thans geopenbaard en door profetische schriften volgens 

bevel van de eeuwige God bekendgemaakt aan alle Nederlanders.” 

 

Hier ziet u dat Paulus openbaring in één adem noemt met de profetische schriften.  

 

[er verschijnt een pijl op het scherm voor zowel een hokje rondom ‘De openbaring’ als voor een hokje 

rondom ‘profetische schriften’].  

 

Openbaring staat in het Nieuwe Testament, de profetische schriften staan in het Oude Testament. En 

als u alles wat God over de toekomst zegt in de profeten optelt bij wat God zegt over de toekomst in 

Openbaring, komt u aan 1/3 van de bijbel. Je kunt dus de Openbaring nooit bestuderen zonder ook aan 

te halen uit de oudtestamentische profeten. We zullen dat vanavond ook regelmatig doen. 

 

(…) 
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De brief aan Tyatira, daar wil ik vier dingen van zeggen, die zijn behoorlijk schokkend. Het 

allereerste: die brief aan Tyatira is een deel, zoals ik al zei, van 7 brieven die Jezus Christus naar wie 

alle christenen zijn genoemd, geschreven heeft aan alle mensen die pretenderen: ik ben christen. En 

daarin heeft de Heer Jezus orde op zaken gesteld in de christenheid.  Zijn eerste brief, aan Efeze, 

beschrijft precies de christelijke situatie tot 167 na Christus. Moet u voorstellen: dat heeft de Heer 

Jezus 2000 jaar geleden geschreven. Hij heeft toen al precies geprofeteerd hoe het er in de christenheid 

aan toe zou gaan tot 167 na Christus. In de tweede brief, aan Smyrna, heeft hij exact geprofeteerd hoe 

het er zou toegaan in de christenheid tot 313 na Christus. In zijn derde brief, aan Pergamus, heeft hij 

exact weergegeven hoe het er in de christenheid zou toegaan tot 600 na Christus. En dan komt de 

vierde brief, de brief aan Tyatira. Die beschrijft de toestand in de christelijke wereld vanaf 600 na 

Christus. En elke historicus, elke kerkhistoricus weet: 600 na Christus was het jaar van paus Gregorius 

I. Dat was een zeer bijzondere paus, want hij was de eerste paus met het gezag over de hele Rooms 

Katholieke Kerk. Een keerpunt in de Rooms Katholieke geschiedenis. Tot aan 600 hadden pausen 

maar een beperkte macht. Bij Gregorius I spreken wij over een paus met gezag over de totale Rooms 

Katholieke Kerk. En de Heer Jezus beschrijft de toestand in de Rooms Katholieke Kerk vanaf 600 na 

Christus. En let u goed op. Dat is het tweede wat ik wil zeggen over die brief aan Tyatira. Want dat 

brengt ons bij de tijd waarin wij leven.  

 

De Heer Jezus geeft die kerk een geweldige pluim. Een verdiende pluim. Een verdiend woord van 

waardering wat de Heer Jezus zegt tegen de Rooms Katholieke Kerk: “Ik weet van uw werken en 

dienstbetoon.” Er is in de hele christenheid geen kerk geweest die zich het lot van de armen en 

verdrukten zo heeft aangetrokken als de RKK. Daar zal iedereen het over eens zijn. Mijn vrouw en ik 

wij komen uit Emmen, uit Zuidoost Drenthe, en daar was honderd jaar geleden zoveel armoe in de tijd 

van de verveningen dat er ouders waren die hun eigen kinderen opaten. Mensen die geen geld hadden 

voor een dak boven hun hoofd, honderd jaar geleden. De enige kerk die zich het lot van die arme 

verveners aantrok, dat was de RKK. Alle andere kerken keken de andere kant uit en de RKK heeft in 

al die gezinnen praktisch christendom bewezen. Gevolg is dat wij in onze omgeving zeer vele rooms 

katholieken hebben. Zij hebben werkelijk hulp verleend.    

 

En de Heer Jezus, en dat is het derde wat ik wil zeggen van deze brief, geeft ze nog een pluim. Hij 

zegt: “De Zoon van God met ogen als een vuurvlam en voeten als koperbrons.”  Hier wordt de Heer 

Jezus, de zoon van God, voorgesteld als de zonnegod Apollo.  De Heer Jezus zegt tegen de RKK: 

jullie hebben eigenlijk de bijbel in beeld gebracht. Dat klopt ook, want de mooiste kerken in de wereld 

zijn rooms katholieke kerken. In sommige rooms katholieke kerken kun je werkelijk de hele bijbel in 

beeld krijgen, in prachtige glas-in-lood ramen en in prachtige beelden krijg je een zichtbare indruk van 

het woord van God. Dat profeteert de Heer Jezus 2000 jaar geleden.   

 

Maar, en dat brengt ons op het vierde. De Heer Jezus profeteert iets vreselijk. Hij zegt:  “Ik heb tegen 

u dat gij mijn knechten verleidt om afgoderij te bedrijven en te hoereren.” 

En heel lang heeft niemand begrepen wat deze vermaning, wat deze constatering van Jezus betekende. 

En beste vrienden, toen werd het maart 2010 en werd de wereld geconfronteerd met dat wat de Heer 

Jezus in Op. 2 zegt. En natuurlijk is dat op meer, in andere geledingen van de maatschappij 

voorgekomen, maar van totaal onverwachte hoek in gigantische hoeveelheden in enorme frequentie is 

dat op deze wereld afgekomen. En de totale wereld is geschokt door wat zij in maart hebben moeten 

vernemen uit de media, een verschrikkelijk verslag van gebeurtenissen die jaar op jaar in hoererij 

hebben plaatsgevonden. Maart 2010 was werkelijk een schok voor deze hele wereld. Beste vrienden, 

de Heer Jezus heeft er over gesproken.  
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Maar beste vrienden, waarom vertel ik u dit? Let u goed op. De Heer Jezus zegt dat in Openbaring 2. 

Chronologisch komt na Openbaring 2 Openbaring 3. In Openbaring 3 in vers 11 zegt de Heer Jezus: 

“Ik kom spoedig”. De Heer Jezus zegt: als dit gebeurd is, als dit zich heeft voorgedaan in Tyatira, als 

deze hoererij zich heeft voorgedaan in de RKK en de hele wereld is er getuige van, dan kom Ik! En Hij 

zegt er wat bij in vers 20: “Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand de deur opent, Ik zal bij hem 

binnenkomen.” Beste vriend, vriendin, voor u vanavond, de Heer Jezus zegt tegen u, u die misschien 

nog niet een keuze voor de Heer Jezus hebt gemaakt. De Heer Jezus heeft gezegd: er zijn een aantal 

gebeurtenissen waaraan je kunt zien dat Ik spoedig kom. Dat wat er gebeurd is in werkelijkheid wat Ik 

heb gezegd in de brief aan Tyatira, als dat gebeurd is, kom Ik. Tot dat moment dat Ik kom sta ik aan 

jouw deur en Ik klop. En Ik ga daar net zo lang mee door tot jij de deur van je hart opent, zodat Ik bij 

jou kan binnenkomen. Beste vriend, vriendin vanavond, die de Heer Jezus nog niet kent. Zie de 

gebeurtenissen in Tyatira van 2010 als een privé-waarschuwing van de Heer Jezus aan u. De Heer 

Jezus zegt: als je dat hebt gezien, heb je gezien dat de bijbel waar is. Ik meen het serieus. En als je dat 

hebt gezien, reken er op dat Ik spoedig kom. En voordat Ik kom, dan is het voor jou te laat, sta Ik aan 

jouw deur en Ik klop. Maar jij moet ook wat doen, “indien iemand de deur opent”, van je hart, “zal Ik 

bij hem binnenkomen”. O beste vriend, vriendin, sla deze liefdevolle waarschuwing van de Heer Jezus 

niet in de wind. Wij leven in de tijd waarin we kunnen zien dat wat de bijbel voorzegt ook werkelijk 

gebeurt.  

 

“Ik kom spoedig”. Wat betekent dat eigenlijk? Een hoop mensen zeggen als het gaat om de spoedige 

komst van de Heer Jezus, dat is in Nederland één van de meest ondergesneeuwde onderwerpen, ‘ja, 

dat moet je zien symbolisch, Ik kom spoedig’. Er zijn niet veel christenen die zich daarmee 

bezighouden. Jammer. Want in het Nieuwe Testament wordt de spoedige komst van de Heer Jezus 

meer dan driehonderd keer genoemd. Wat betekent dat dan? Is dat iets vaags? Nee, dat gaat echt 

gebeuren. (…)  

 

(…) 

 

Dan moet u niet stoer doen. Dan moet u niet zeggen: ‘oh, maar dan blijf ik maar op de aarde achter, 

het is hier geweldig.’ Nee, fout gedacht! Er staat in Openbaring 8: 13: “Wee hun die op de aarde 

wonen”. Daar spreekt de bijbel een waarschuwing uit. Wee u als u moet achterblijven op deze aarde 

als de Heer Jezus allen die in Hem geloven heeft opgehaald. Beste vriend, vriendin, dit is de 

waarschuwing vanavond: wee u, als u op deze aarde moet achterblijven. Wij zullen het daar straks 

over hebben. Wat gaat er dan met die mensen gebeuren die moeten achterblijven? Dat zal ik u 

vertellen, want dat zegt de bijbel tot in de finesses, sterker nog, de bijbel vertelt dat de dingen die met 

die mensen gaan gebeuren, feitelijk dat de voortekenen daarvan al lang plaatsvinden. Dat wil zeggen: 

dit gaat gauw gebeuren. Voordat Johannes gaat zien in die driedimensionale film wat er met al die 

mensen gaat gebeuren die op de aarde achterblijven, krijgt hij nog een klein cadeautje. (…)  

 

(…) 

 

“God heeft een tijd bepaald waarop Hij de aarde zal oordelen.” (Hand. 17: 31) Dan breekt die tijd aan 

waarop God de aarde zal oordelen. Ik wil daar drie dingen van zeggen. Allereerst, zij die geloven in 

Jezus bevinden zich dan in de hemel. Als God begint met die oordelen bevinden allen die in de Heer 

Jezus geloven zich in de hemel. Tweede, daar zijn er hier dus die de Heer Jezus afwijzen, die zullen 

die tijd moeten meemaken. En doe daar maar niet stoer over, want ik heb u al lang gezegd, de bijbel 

zegt: “wee hun die dan op de aarde wonen”. En het derde wat ik wil zeggen: de voortekenen van de 

oordelen die dan over de aarde zullen komen, vliegen ons om de oren.  Die hebben in 2010 en een 
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gedeelte van 2011 plaatsgevonden. Dat betekent, de Heer Jezus kan elk moment komen. Beste vriend, 

vriendin, als u christen bent, wordt wakker! En als u de Heer Jezus nog niet kent, buig uw knieën voor 

Hem.  

 

“Wee hun die op de aarde wonen” In Openbaring 14 staat: “De ure van Gods oordeel is gekomen” 

(Op. 14: 7). Als God met die oordelen zal beginnen, gebeurt er wat er staat in Openbaring 11: 11: 

“Grote angst zal iedereen overvallen”. Dus de bijbel leert dat iemand die valt onder de oordelen van 

God, zal leven in grote angst. En beste vriend, vriendin, dit is niet om u bang te maken. Dit is de 

realiteit van de bijbel. Het is immers nog niet te laat, u kunt nog kiezen voor de Heer Jezus. De 

genadetijd van God als gevolg van zijn liefde duurt nog, maar God waarschuwt en zegt: als iemand 

onder de oordelen van God valt, zal er in zijn leven grote angst zijn. In Nederland heeft men dat nooit 

begrepen. In Nederland hebben we misschien angst gekend, zij die dat hebben meegemaakt, in de 

oorlog. Na de oorlog heeft Nederland een geweldige bloei doorgemaakt en er zijn nog maar heel 

weinig mensen in Nederland die weten wat angst is. Er zijn vandaag mensen die in oorlogsgebieden 

leven, in zeer gevaarlijke gebieden ook wat de natuur betreft die weten wat angst is. Dat weten wij in 

Nederland nauwelijks. Misschien heeft God daarom wel laten gebeuren wat er gebeurd is op 4 mei 

2010 in Amsterdam. En ik zou daar maar geen grapjes over maken! Als twintig jaar geleden zo’n 

damschreeuwer zijn verhaal zou hebben uitgeschreeuwd, dan zouden de omstanders misschien de man 

bij zijn schouders hebben gepakt en tegen hem hebben gezegd: ‘joh, ga naar huis en ga je buren lastig 

vallen, maar ons niet’. Beste vrienden, heel Nederland was in paniek. 63 gewonden op de Dam. En u 

weet nog waar u was toen u dit op televisie zag. En zegt u maar eerlijk, we gaan vanavond uit van uw 

oprechtheid, u was bang. Heel even heeft Nederland gevoeld: angst. Kijkt u naar het gezicht van de 

koningin, kijkt u naar het gezicht van ex-premier Balkenende, kijkt u naar het gezicht van Prins 

Willem Alexander: angst! Als de wereld nog niet wist wat angst was op 30 april 2009 in Apeldoorn, 

dan heeft Nederland dat een jaar later moeten ervaren. Angst! Men liep elkaar overhoop uit angst. 

Heel even, misschien is het wel zo dat God heel even heeft laten voelen wat het is, angst, om te vallen 

in de handen van de levende God. O beste vrienden, ik wil het u zo presenteren, waardeert u het maar 

dat God zo duidelijk waarschuwt, het is nog niet te laat. Buig je knieën voor de Heer Jezus.  

 

En daarom zullen wij vanavond vanuit het boek Openbaring gaan naar het jaar 2010 en ik doe dat in 

elf highlights. Ik heb u verteld dat het boek Openbaring spreekt over een grote periode, maar ook met 

name over 2010 en de eerste weken van 2011. We kunnen natuurlijk niet vanavond het hele bijbelboek 

Openbaring doornemen, dat is onmogelijk, daarom pak ik uit Openbaring alleen die voorzeggingen die 

te maken hebben met 2010 en 2011. En dat betekent dat wij stuk voor stuk behandelen elf highlights, 

elf 2010 highlights uit Openbaring . Dat zijn de highlights: 

     

-eilanden; het jaar 2010 was het jaar van de eilanden. 

-Europa; 

-geheimzinnige krachten; 

-Griekenland; 

-heelal; 

-Iran; 

-landen van de opgang der zon; 

-Rusland; 

-schorpioenen; 

-vulkanen; 

-zee en rivieren. 
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Ziedaar 11 highlights uit het bijbelboek Openbaring die rechtstreeks terug te voeren zijn op het jaar 

2010. Highlights die letterlijk in voortekenen voorbij zijn gekomen in 2010. We gebruiken die elf 

highlights voor het vervolg van de studie en ik moet u zeggen, hier en daar is dat best moeilijk. Ik sta u 

hier ook niet te entertainen, u zult als u dit wilt volgen heel geconcentreerd moeten blijven luisteren en 

ik zal u proberen zo duidelijk mogelijk aan te geven wat de bijbel daarmee bedoelt.  

We zullen vanavond ook ontdekken dat het bijbelboek Openbaring niet alles in chronologische 

volgorde vermeldt. Er zijn gebeurtenissen, de chronologie van Openbaring loopt niet parallel met de 

hoofdstukken van Openbaring. Heel vaak wel, maar daar waar dat afwijkt, zal ik u dat duidelijk 

vertellen. 

[We zullen er maar van uitgaan dat het goddelijke inzicht van Frank hem ten aanzien van de 

chronologische volgorde in Openbaring 2 en 3 niet in de steek heeft gelaten, want anders zou zijn 

verhaal over Tyatira helemaal in de soep lopen…] 

En dat brengt ons bij Openbaring 6. Want we gaan aan de hand van die elf highlights het jaar 2010 

door aan de hand van Openbaring. Openbaring 6 , vers 1, 4, 6, 8, 15-17:   

“Ik hoorde een donderslag” (…) “en ik zag een rossig paard en die erop zat nam de vrede van de aarde 

weg en zorgde ervoor dat de mensen elkaar afslachtten. En ik zag een vaal paard waarop de dood zat. 

En hem werd macht gegeven over de aarde om te doden. En de groten der aarde verborgen zich en zij 

smeekten de rotsen: verbergt ons, want de grote dag van Gods toorn is gekomen.” 

 

Hier ziet Johannes het begin van de oordeelsperiode. Let u op, hij spreekt over “de groten der aarde”. 

En als we het hebben over “de groten der aarde” dan hebben we het niet alleen over de presidenten van 

de supergrote landen, maar dan hebben we het ook over de presidenten van grote ondernemingen, over 

de CEO’s van allerlei groeiende en geweldig imponerende bedrijven. Wij hebben in deze wereld heel 

veel groten der aarde. Beste vrienden, Johannes ziet dat zij, ofschoon zij de groten der aarde zijn, 

doodsbenauwd zijn. En zo zich bevinden in de angst ten tijde van de oordelen van God, dat ofschoon 

zij de groten der aarde zijn, smeekten zij de rotsen, verbergt ons, want de grote dag van Gods toorn is 

gekomen.    

 

En als u goed naar Openbaring 6 vers 1, 4, 6, 8, 15 tot 17 kijkt, dan ziet u dat het hier gaat over oorlog. 

En, beste vrienden, als u uw bladen goed leest en u kijkt om u heen, dan weet u dat deze wereld hard 

op weg is naar de derde wereldoorlog. De bijbel leert ook dat die zal plaatsvinden, nadat de Heer Jezus 

is gekomen. De bijbel leert een grote oorlog op Armageddon. Een geweldige wereldoorlog. En die ziet 

Johannes hier voorbij komen. Maar beste vrienden, in 2010 hebben we al die voorbereidingen voor die 

oorlog voorbij zien komen. Ik zal ze u laten zien. De voortekenen van deze geweldige 

wereldconfrontatie zijn allerwege en uit alle hoeken van deze aarde al zichtbaar. Dat betekent dat de 

Heer Jezus op het punt staat om te komen.  

 

En als Johannes die oorlogen ziet in deze wereld, dan ziet hij als belangrijke partner in al die oorlogen, 

als een belangrijke participant in die wereldbrand, ziet hij een rol weggelegd voor wat hij noemt “de 

landen van de opgang der zon”. Johannes spreekt in Openbaring 7 en Openbaring 16: 

“Ik zag een engel opkomen van de opgang der zon aan wie gegeven was aan de aarde en de zee schade 

toe te brengen.” 

“De weg werd bereid voor de koningen die van de opgang der zon komen.”   

(Op. 7: 2 en 16: 12.) 
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[Wat stoort, is de weergave van Op. 7: 2. Ik heb daar in mijn weergave van de DVD over 2011 ook al 

aandacht aan besteed. Ik weet niet welke vertaling Frank gebruikt, maar die weergave van vers 2 is 

echt onzin. Er staat dat een engel komt van de opgang der zon die tegen vier andere engelen (die 

macht gegeven is om schade toe te brengen aan de zee en de aarde, dezelfde engelen als in vers 1) 

zegt dat ze geen schade moeten toebrengen aan de aarde en de zee voordat de knechten van God 

verzegeld zijn. Zo’n weergave als van Frank is een bijbelleraar onwaardig!] 

 

Hij ziet daar van alles gebeuren. Wat zijn dat, de ‘koningen van de opgang der zon’? Als u de 

wereldkaart neemt, dan weet iedereen, dit zijn de landen van de opgang der zon: China, Japan en de 

beide Korea’s. Het is ook daadwerkelijk dat gedeelte van deze aardbol waar de zon opkomt en u weet, 

de Japanse vlag is ook werkelijk de vlag van de opgang der zon. Beste vrienden, wij zullen de landen 

van de opgang der zon regelmatig tegenkomen. 

 

Zij spelen een cruciale rol in de oorlogen die komen, in de economische situatie, als het gaat om de 

vervuiling in deze wereld. En u zult er van versteld staan dat deze landen van de opgang der zon hun 

tentakels hebben op elke millimeter van deze aardbol. Maar, wat veel erger is, is dat die landen van de 

opgang der zon met elkaar overhoop liggen. Zij zullen dus niet alleen een geweldige invloed hebben in 

deze wereld, zij kunnen het ook met elkaar niet vinden. Beste vrienden, als er een ontploffing ontstaat 

in de landen van de opgang der zon, China, Japan, en Noord en Zuid Korea, dan zal de hele wereld 

daar de verschrikkelijke gevolgen van ondervinden. Deze landen deinzen nergens voor terug en 

drukken net zo makkelijk op de atoombomknop als dat ze thuis op het lichtknopje drukken.   

 

Beste vrienden, wij moeten er niet aan denken dat de landen van de opgang der zon onderling 

problemen krijgen. Toch ziet Johannes dat gebeuren. Wij hebben dat in 2010 zien gebeuren. 

September 2010: er is tussen Japan en China een geweldig groot gasveld. En dat gasveld is een 

geweldige bron van ruzie en ergernis tussen China en Japan. Het had afgelopen jaar heel weinig 

gescheeld of tussen China en Japan was het tot een treffen gekomen. Beste vrienden, wij moeten daar 

niet aan denken.  

 

[De krantenkop die Frank in beeld brengt is van de Volkskrant 21 september 2010: 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/1024757/2010/09/21/Gasveld-verdeelt-

China-en-Japan.dhtml De slotzin vermeldt Frank maar niet, want die past niet in zijn straatje: “Maar 

de meeste landen lijken tegenwoordig economisch te zeer van elkaar afhankelijk om het echt te laten 

escaleren.” Overigens ben ik ook erg benieuwd waar in die ene tekst waar sprake is van de landen 

van de opgang der zon (Op. 16) blijkt dat ze het met elkaar aan de stok krijgen. Waar ziet Johannes 

dat dan?] 

 

In datzelfde september 2010 opnieuw een conflict tussen China en Japan. Wat was dat conflict? Er 

was in de Oost-Chinese Zee een Chinees vissersschip dat met opzet twee boten van de Japanse 

kustwacht heeft geramd. Dat had bijna geleid tot een mega-confrontatie tussen China en Japan. De 

landen van de opgang der zon onderling met elkaar in gevecht. Beste vrienden, dat heeft consequenties 

voor deze totale aarde.  

 

[Ik heb de titel die Frank in beeld bracht, ‘botsing tussen schepen leidt tot stevig Chinees-Japans 

conflict’, niet kunnen vinden. Het gebeurde waar Frank aan refereert kun je ook hier vinden: 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/1017164/2010/09/13/Japan-laat-

bemanning-vissersboot-China-vrij.dhtml 

 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/1024757/2010/09/21/Gasveld-verdeelt-China-en-Japan.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/1024757/2010/09/21/Gasveld-verdeelt-China-en-Japan.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/1017164/2010/09/13/Japan-laat-bemanning-vissersboot-China-vrij.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/1017164/2010/09/13/Japan-laat-bemanning-vissersboot-China-vrij.dhtml
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http://nl.gbtimes.com/nieuws/japan-laat-kapitein-vissersboot-vrij-china-houdt-vier-japanners-vast ] 

 

Dan wordt het december 2010. Het BBC-nieuws meldt nota bene op 17 december 2010 dat de Japanse 

defensie in opperste staat van paraatheid is gebracht uit angst voor bedreigingen uit China. 

Beste vrienden, de spanningen in de landen van de opgang der zon lopen op. Wij moeten er niet aan 

denken wat dat voor deze wereld zal betekenen.  

 

[Frank brengt het volgende in beeld: “BBC News Asia-Pacific 17 December 2010 Last Updated at 

07:28 GMT”. Dat lijkt er toch verdacht veel op dat Frank dit van internet heeft geplukt. Dat 

leugenachtige internet! 

Het gaat om dit artikel: 

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-12015362 

 

Overigens gaat het artikel niet over het in opperste staat van paraatheid brengen van de Japanse 

defensie, maar over een strategische heroverweging (het gaat om een defensieplan voor de komende 

tien jaar) waarbij de focus verlegd wordt van het Noorden naar het Zuiden, van Rusland naar China, 

vanwege de groeiende invloed van China in de regio.]  

 

In juli 2010 wordt de ramp nog erger. Want in de Gele Zee gaan de Noord-Koreanen een Zuid-

Koreaans marineschip torpederen. Gevolg: Noord- en Zuid-Korea met elkaar in confrontatie. Wij 

weten wat er gebeurd is op 23 november 2010: hoe Noord-Korea rechtstreeks Zuid-Korea aanvalt.  

 

[Het eerste waar Frank aan refereert vinden we in onderstaand artikel. Het gaat overigens om een 

incident van eind maart 2010, niet om juli 2010. 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/archief/article/detail/989344/2010/03/29/Korea-s-staan-

even-op-scherp.dhtml 

 

Verder verwijst Frank naar de granaataanval van 23 november 2010: 

http://nos.nl/artikel/200137-twee-doden-na-beschieting-noordkorea.html ] 

 

Ik wijs u op 13 december 2010: Noord-Korea dreigt met een atoomoorlog en ik vertel u: dat doen ze 

ook! Noord-Korea houdt nergens rekening mee, met geen enkel verdrag, met geen enkele afspraak, 

heeft lak aan de wereld. Beste vrienden, wij moeten er niet aan denken als dit gebeurt. Dit heeft 

gevolgen voor de totale wereld. 

Johannes ziet hoe dit net zich sluit om deze wereld en hij voorziet een verschrikkelijke oorlog. Beste 

vrienden, wij zien daarvan de voortekenen. Want wat meldt het BBC News twee dagen voor kerstmis, 

op 23 december 2010? Noord-Korea is klaar voor de heilige oorlog met het Zuiden. 

 

[Frank brengt hier eerst een artikel van Nu.nl in beeld: 

http://www.nu.nl/buitenland/2400553/noord-korea-dreigt-met-atoomoorlog.html 

Verder verwijst Frank hier weer naar een artikel van de BBC en brengt in beeld: ‘BBC News Asia-

Pacific 23 december 2010 Last updated at 11:32 GMT’. Dat lijkt opnieuw een internetbericht! Zou 

Frank pas in 2011 hebben ingezien dat het internet niet deugt? 

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-12067735 ] 

 

Beste vrienden, dit is de realiteit van het nieuws wat wij elke dag om ons heen kunnen waarnemen. 

Diezelfde realiteit is de realiteit van de bijbel die duizenden jaren geleden heeft voorzegd dat dit zou 

http://nl.gbtimes.com/nieuws/japan-laat-kapitein-vissersboot-vrij-china-houdt-vier-japanners-vast
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-12015362
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/archief/article/detail/989344/2010/03/29/Korea-s-staan-even-op-scherp.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/archief/article/detail/989344/2010/03/29/Korea-s-staan-even-op-scherp.dhtml
http://nos.nl/artikel/200137-twee-doden-na-beschieting-noordkorea.html
http://www.nu.nl/buitenland/2400553/noord-korea-dreigt-met-atoomoorlog.html
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-12067735
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gebeuren. Dat dit ook uiteindelijk zal leiden tot een wereldoorlog. Johannes heeft dit ook gezien in 

Openbaring 6. 

 

En tot overmaat van ramp in juli 2010 bemoeien de Amerikanen zich ermee. Hier ziet u het grootste 

vliegdekschip ter wereld liggen voor de Koreaanse kust. De USS George Washington met 75 

gevechtsvliegtuigen en 6.000 militairen. De Chinezen zijn spinnijdig en hebben de Amerikanen voor 

een ultimatum gesteld. Beste vrienden, we moeten er niet aan denken wat er gebeurt als er een 

confrontatie komt tussen China en Amerika. 

 

[Frank verwijst hier naar de situatie op 24 juli 2010: 

http://vorige.nrc.nl/buitenland/article2587893.ece/Noord-

Korea_dreigt_met_nucleaire_heilige_oorlog  

De artikelen die hij verder in beeld brengt: 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/archief/article/detail/1007877/2010/07/21/China-beziet-

vlootoefeningen-VS-en-Zuid-Korea-met-argwaan.dhtml 

en: 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2812/China/archief/article/detail/1010154/2010/07/26/China-wil-VS-

weg-uit-de-achtertuin.dhtml 

gaan over de vlootoefening die Zuid-Korea samen met de VS hield in juli 2010. ] 

 

Op 26 november 2010 hebben de Chinezen Amerika een ultimatum gesteld. En als Amerika niet vlug 

was verdwenen en niet vlug was ingebonden, dan was het tot een confrontatie gekomen, beste 

vrienden. De landen van de opgang der zon, Johannes ziet ze, roeren zich.  

 

[Ik heb van dat ultimatum niks kunnen vinden. Wel dat rond die datum de USS Washington weer in de 

buurt voer voor oefeningen met de Zuid-Koreaanse marine: 

http://articles.businessinsider.com/2010-11-26/news/30059828_1_naval-exercises-cheonan-north-

korea 

en: 

http://www.demotix.com/news/522799/uss-george-washington-sails-korean-waters#slide-1 Frank 

maakt het allemaal weer spannender dan het is…] 

 

En let u op, dan wordt het 11 januari 2011, dat was vorige week. De Chinezen vliegen met hun J-20’s, 

hun eigen stealth-vliegtuigen, vliegtuigen die onbereikbaar zijn voor de radar, in grote zwermen boven 

Amerika. En beste vrienden, de Amerikanen zijn regelrecht bang. De gesprekken die op dit moment 

plaatsvinden tussen Hu Jintao, de president van China en de president van Amerika die verhullen 

feitelijk een geweldige, geweldige, geweldige spanning tussen de beide landen. En beste vrienden, 

deze Chinezen zijn langzamerhand op weg oppermachtig te worden. Oppermachtiger dan Amerika. 

Beste vrienden, Johannes ziet deze totale ontwikkeling zich voltrekken en hij beschrijft dat in het 

bijbelboek Openbaring. Ik zal u daar ook meer van vertellen. Wij zien het letterlijk om ons heen 

gebeuren. De Heer Jezus komt spoedig. 

 

[Frank verwijst hier naar een artikel waarvan ik de inhoud niet precies kan achterhalen: 

http://archief.nrc.nl/index.php/2011/Januari/11/Buitenland/07/Chinas+opmars+baart+VS+zorgen/ch

eck=Y 

 

De inhoud zal ongeveer hierop neerkomen: 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Chengdu_J-20 

http://vorige.nrc.nl/buitenland/article2587893.ece/Noord-Korea_dreigt_met_nucleaire_heilige_oorlog
http://vorige.nrc.nl/buitenland/article2587893.ece/Noord-Korea_dreigt_met_nucleaire_heilige_oorlog
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/archief/article/detail/1007877/2010/07/21/China-beziet-vlootoefeningen-VS-en-Zuid-Korea-met-argwaan.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/archief/article/detail/1007877/2010/07/21/China-beziet-vlootoefeningen-VS-en-Zuid-Korea-met-argwaan.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2812/China/archief/article/detail/1010154/2010/07/26/China-wil-VS-weg-uit-de-achtertuin.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2812/China/archief/article/detail/1010154/2010/07/26/China-wil-VS-weg-uit-de-achtertuin.dhtml
http://articles.businessinsider.com/2010-11-26/news/30059828_1_naval-exercises-cheonan-north-korea
http://articles.businessinsider.com/2010-11-26/news/30059828_1_naval-exercises-cheonan-north-korea
http://www.demotix.com/news/522799/uss-george-washington-sails-korean-waters#slide-1
http://archief.nrc.nl/index.php/2011/Januari/11/Buitenland/07/Chinas+opmars+baart+VS+zorgen/check=Y
http://archief.nrc.nl/index.php/2011/Januari/11/Buitenland/07/Chinas+opmars+baart+VS+zorgen/check=Y
http://nl.wikipedia.org/wiki/Chengdu_J-20
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De vragen van Hendrik Jan Seijmonsbergen en de opmerkingen over de testvlucht maken duidelijk 

genoeg dat die opmerking over zwermen vliegtuigen boven de VS grote onzin is. Een dergelijke 

schending van het luchtruim zal de VS ook niet zomaar laten gebeuren.  

Los daarvan blijft ook volledig in de lucht hangen wat nu eigenlijk de onderbouwing voor dit alles 

vanuit het boek Openbaring is. Frank komt niet verder dan: er komt een grote 

wereldoorlog, daarbij zullen ook de landen van de opgang der zon betrokken zijn, alles wat wijst op 

spanningen tussen die landen onderling en overige landen wijst op die komende wereldoorlog. Maar 

die redenering (als je het zo mag noemen) gaat al heel lang op en had rondom de tweede 

wereldoorlog en in de Koude Oorlog veel concretere ‘vervullingen’… 

Hoe multi-bruikbaar voor Frank een tekst als Op. 6 is, wordt ook nog wel duidelijk als hij later over 

Griekenland gaat spreken. Laat ik het voor nu maar er op houden dat er niks is wat er op wijst dat in 

Openbaring 6 sprake is van dezelfde oorlog als in Op. 16. Ouweneel legt de bijbel niet uit, hij breidt 

zijn verhaal rondom willekeurig gekozen stukjes teksten die zonder enige verdere uitleg in zijn betoog 

worden opgenomen. En waar hij dingen uitlegt, maakt hij er regelmatig iets van wat een bijbelleraar 

onwaardig is. Maar ja, je moet natuurlijk wel gewoon geloven dat hij de goddelijke waarheid brengt!] 

Dat brengt mij op de Verenigde Staten. Wij Nederlanders zijn geweldig onder de indruk van de 

Amerikanen, dat is allemaal zo lief en zo aardig. Beste vrienden, de Amerikanen willen maar één ding, 

de wereldheerschappij. Zij schuwen geen enkel middel om deze wereldheerschappij te bereiken. 

Augustus 2010, de relatie tussen Amerika en Irak. Amerika verkoopt de Irakezen voor miljarden aan 

wapens. Hier ziet u de beroemde Amerikaanse Abrams-tanks bij de basis Besmaja bij Bagdad. Voor 

miljarden heeft Irak gekocht van Amerika. Beste vrienden, de helft van deze tanks hebben de Irakezen 

doorverkocht aan Iran. Iran is de vijand van de hele wereld, met name de vijand van Israël. En 

iedereen maar denken dat Iran ook de vijand is van Amerika, totdat blijkt in september 2010 dat Iran 

en de VS elkaar hard nodig hebben. 

[Dat de VS deze tanks geleverd hebben, is juist. Zie onderstaande link: 

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jNK4fFs83NiHCH98hP5rfbFwIeSA 

Dat de Irakezen de helft van deze tanks zouden hebben doorverkocht aan Iran, is uitermate 

onaannemelijk. Ik heb er ook niks over kunnen vinden. Zou Irak aan haar voormalige aartsvijand 

dergelijke wapens verkopen? En zou de VS daar zonder commentaar naar kijken??] 

En Iran, een uiterst gevaarlijk land, ik heb het u al gezegd, ten opzichte van de hele wereld, ten 

opzichte van Israël, en wij dachten ten opzichte van Amerika. Amerika wil maar 1 ding: aanpappen 

met de vijand van deze hele wereld om zijn macht uit te breiden en er zeker van te zijn dat de 

olievoorraden blijven aangevuld. Dat doen zij via Irak. En hier ziet u ook voor het eerst in deze studie 

een rol voor Iran. Dat zult u vanavond vaak tegenkomen. Iran komt in de bijbel letterlijk voor, ik zal u 

dat straks uitgebreid vertellen.  

19 oktober 2010: gebeurt er iets wat in de Nederlandse krant maar een klein plaatje is. Hier ziet u links 

de premier van Irak Al-Maliki in een onderhoudend gesprek met de president van Iran, Mahmoud 

Ahmadinejad. En het is via deze Al-Maliki dat deze Mahmoud Ahmadinejad met Amerika zakendoet. 

En beste vrienden, Johannes ziet dit alles tot in detail gebeuren. En beste vrienden, het net in deze 

wereld sluit zich om bijna alle landen. Johannes ziet in Openbaring 6 een geweldige oorlog ontstaan 

die de hele wereld zal omvatten. Dat is geen grapje, dat staat in het woord van God. Hij ziet dat elke 

uithoek van de wereld daarbij betrokken is. Wij hebben in 2010 de voortekenen daarvan stuk voor stuk 

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jNK4fFs83NiHCH98hP5rfbFwIeSA
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voorbij zien komen. En één van de gevaarlijkste spelers, behalve de landen van de opgang der zon, is 

deze man, Mahmoud Ahmadinejad. Als hij er niet meer is, is dat zijn opvolger. In ieder geval, de 

leider van Iran. Iran wordt in de bijbel letterlijk genoemd en van hem wordt letterlijk gezegd wat zijn 

rol zal zijn in de eindtijd. De bijbel leert dat in de eindtijd een aantal landen een cruciale rol zullen 

spelen. Dat is Iran, dat zijn de landen van de opgang der zon, dat is Rusland, dat is Israël en dat is 

Europa. We zullen dat zometeen allemaal zien. 

 

Deze man vertegenwoordigt een land dat wij kennen als Iran. De bijbel noemt dat land, zoals wij dat 

ook vroeger noemden, dat land heet Perzië. Wij vijftig-plussers, wij zijn op school opgeleid met het 

land Perzië en de leider van dat land heette de sjah van Perzië. Toen kwamen de ayatollahs met hun 

moslimgeloof en hebben de naam van dat land dat al eeuwen Perzië was, veranderd in Iran, Maar u 

begrijpt natuurlijk dat de bijbel, als de bijbel over dat land spreekt, de bijbel dat land ook Perzië 

noemt. Letterlijk vinden we dat land terug in het bijbelboek Openbaring. Sorry, in het bijbelboek 

Daniël. Daniël wordt wel de Openbaring van het Oude Testament genoemd. Ik heb u verteld, het land 

Perzië komt in de bijbel zeer regelmatig voor. Zoals hier in Daniël 11: 2. Let u goed op, want Daniel 

11: 2 spreekt letterlijk over 2010. Daniel 11: 2 heeft duizenden jaren geleden geprofeteerd over wat er 

is gebeurd in de afgelopen maanden in 2010. Want wat staat daar? 

“De koning van Perzië die grotere rijkdom zal bezitten dan alle andere Perzische koningen zal alles in 

beweging brengen tegen Griekenland.”  

  

Hier staat dat als de koning van Perzië grotere rijkdom heeft dan zijn voorgangers, dat hij dan actie zal 

ondernemen tegen Griekenland. In 2010 heeft Iran het meeste geld op zijn rekening bijgeschreven dan 

in alle voorgaande jaren. Ondanks alle olie-embargo’s. We hebben er geen idee van hoeveel olie Iran 

per jaar aflevert. Het land heeft vermogens van biljoenen dollars. En u weet het, een biljoen is 1000 

miljard. Het land wordt ook rijk aan talloze grondstoffen die nodig zijn in deze wereld. Het land heeft 

enorm veel lithium in voorraad. Een zeer belangrijke stof voor batterijen in uw mobieltje, in uw 

navigatie, in uw laptop. En dit land is onmetelijk rijk en is nog nooit zo rijk geweest als in 2010. De 

bijbel zegt, als de koning van Perzië, als degene die dan over Perzië heerst, grotere rijkdom heeft dan 

zijn voorgangers, zal hij alles in beweging brengen tegen Griekenland. Want Iran wil maar 1 ding, niet 

alleen ruziën met Israël, niet alleen ruzie met de rest van de wereld, Iran wil zijn invloed uitbreiden en 

mikt op Europa. Geheel in lijn met de bijbelse profetieën. Griekenland is nu eenmaal het land wat het 

dichtste bij ligt en daar probeert deze leider van Perzië economisch voet aan de grond te krijgen en dat 

is hem deels gelukt. 

 

[Wat betreft Daniel 11: Ik ken persoonlijk geen gekwalificeerde bijbeluitlegger (ook geen 

dispensationalist) die het begin van Daniël 11 op het heden betrekt. Sommige uitleggers verdedigen de 

tekst zelfs tegen aanvallen van uitleggers die dit een extreem goed voorbeeld van een vaticinium ex 

eventu vinden… Dus een wonderlijke uitleg van Frank. 

En letterlijk over 2010?? 

 

Hoewel het checken van vermogensaanwas van een land wat moeilijk te doen is, zeker als je dat sinds 

de tijd van Daniel tot nu moet doen, is de opmerking over lithium duidelijk onjuist. Iran heeft juist 

behoefte aan lithium en investeert daarom in Bolivia! 

http://www.langleyintelligencegroup.com/Manage/ArticleAnalysis/Chile-Bolivia-China-Iran–Tehran-

and-Beijing-Seek-.aspx ] 

 

Eén van de weinigen die dat heeft gezien aan het begin van 2010 was de baas, de voorzitter van de 

Europese Commissie, José Manuel Barroso. Hij zei op 8 januari 2010 dit en toen geloofde bijna 

http://www.langleyintelligencegroup.com/Manage/ArticleAnalysis/Chile-Bolivia-China-Iran--Tehran-and-Beijing-Seek-.aspx
http://www.langleyintelligencegroup.com/Manage/ArticleAnalysis/Chile-Bolivia-China-Iran--Tehran-and-Beijing-Seek-.aspx
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niemand hem. Toen zei hij al, dat is dik een jaar geleden: “Ik ben bang dat de invloed van Iran op de 

Griekse economie geheel Europa zal verlammen”. Iets wat hij heeft medegedeeld op persoonlijke titel 

en waar verder geen aandacht geschonken is. 

 

[Misschien heeft Barroso dat op persoonlijke titel aan Frank meegedeeld, ik heb het in ieder geval niet 

kunnen vinden…] 

 

Beste vrienden, deze Ahmadinejad is feitelijk de eerste oorzaak van de uitholling van de Griekse 

economie met gevolgen daarvan voor Europa. En letterlijk vinden wij hier ook Griekenland genoemd 

in het woord van God. Griekenland komt zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, ook 

letterlijk onder de naam Griekenland, zeer regelmatig voor. We zien hier ook en we zullen dat verder 

ook zien, dat de bijbel spreekt over Europa. De bijbel noemt Europa natuurlijk geen Europa, want dat 

heet ook nog maar relatief kort zo. De bijbel spreekt over Europa onder de naam ‘Het Romeinse Rijk’. 

Klopt ook, want bij het verdrag van Europa in 1957 werd Rome de hoofdstad van Europa. Wij leven 

daadwerkelijk in het Romeinse Rijk. 

En de bijbel refereert daar ook naar (sic). En dat ziet Johannes. De ontwikkelingen in Europa, 

beginnend in Griekenland, ziet Johannes letterlijk voorbij komen in Openbaring 6: 5 en 6. Hij voorziet 

een economische ramp die deze wereld zal treffen. En dat gaat ook gebeuren, nadat de Heer Jezus is 

gekomen. Maar de voortekenen van die ramp hebben we in 2010 gezien. Want wat zegt Johannes? “Ik 

zag een zwart paard en die erop zat had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem zeggen: 

een maat tarwe voor een schelling en drie maten gerst voor een schelling. En breng geen schade toe 

aan de olie en de wijn.” Wat ziet hij hier? 

[De term ‘Romeinse Rijk’ komt in de bijbel niet voor…. mogen we daaruit de conclusie trekken dat de 

bijbel niet over Europa spreekt? 

Rome is nooit ‘de hoofdstad van Europa’ geweest (tenminste niet in de laatste honderden jaren). 

Volgens mij werd bij het Verdrag van Rome op dat punt ook niets geregeld… 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Rome_%281957%29  

Met nog meer recht zouden we Parijs de hoofdstad van Europa kunnen noemen, want daar werd de 

EGKS opgericht die aan de basis van de huidige EU stond. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Unie 

Of Brussel, of Straatsburg, of… 

Hoe weet Ouweneel dat Op. 6: 5 en 6 Europa betreffen?] 

Let u op deze drie woorden: ‘weegschaal’, ‘een maat’ en ‘schade’. In de Griekse grondtekst van het 

Nieuwe Testament betekenen deze woorden tot op vandaag de dag letterlijk ‘financiële onbalans’, 

‘economisch contrast’ en ‘devaluatie’. Hij ziet hier letterlijk gebeuren dat wat Barroso aan het begin 

van 2010 over 2010 heeft uitgeroepen. Want wat gebeurt er op 4 februari 2010? Griekenland valt bijna 

om! Maar wat gebeurt er op 23 februari 2010? Daar hebt u ze, de landen van de opgang der zon. Als 

China niet te hulp was gekomen, was er bij wijze van spreken geen Griekenland meer geweest. Hier 

ziet u de tweede keer de invloed van de landen van de opgang der zon, met name China, in deze 

wereld. We hebben ze gezien in relatie tot de oorlogen in deze wereld, hier ziet u dat ze feitelijk de 

wereld langzamerhand economisch aan het beheersen zijn.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Rome_%281957%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Unie
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[Het woord voor ‘weegschaal’, het Griekse woord ‘zugon’ of ‘zugos’ betekent volgens het 

woordenboek Grieks (Wolters): juk, waagbalk (en vandaar ‘weegschaal’). Ik vind niets in de zin van 

‘financiële onbalans’. Ook niet in de Griekse lexicon voor het NT van BAGD. 

Het woord voor ‘maat’, in het Grieks ‘choinix’ of ‘choinikos’, betekent ‘korenmaat’ of ‘voetboei, 

blok’. Ik vind niks in de zin van ‘economisch contrast’, ook niet in de lexicon van BAGD. 

Het woord voor ‘schade’ (toebrengen), in het Grieks het werkwoord ‘adikeoo’, betekent ‘onrecht 

plegen, een fout begaan, zich vergissen; onrechtvaardig behandelen: schaden, pass. onrecht lijden, 

benadeeld worden.’ Ik kom geen entry voor ‘devalueren’ of ‘devaluatie’ tegen, ook niet in de lexicon 

van BAGD.  

Dit is dus gewoon een uiterst fantasievolle duiding van woorden, wat er op wijst dat Frank dit of van 

een ander heeft overgenomen zonder het zelf te checken, of het zelf heeft bedacht. In beide gevallen 

pleit dat niet voor hem.] 

Maar ze hebben niet kunnen voorkomen wat er gebeurde op 6 mei 2010: de Griekse crisis blijft niet 

beperkt tot Griekenland. De Griekse crisis op 29 mei 2010 treft ook Duitsland. Tot dan toe een van de 

sterkste economieën en de rijkste economieën van Europa. Gevolgd in de zomer van 2010 door het 

bijna omvallen van Ierland, Portugal, Spanje, België en Italië. De enige die de dans min of meer 

ontsprongen, waren de Spanjaarden, want wat blijkt op 6 januari 2011? Dat is nog maar kort geleden. 

Dat het weer de landen van de opgang der zon zijn die Spanje van de afgrond redden (kop: China redt 

Spanje van de afgrond). De tentakels van deze landen van de opgang der zon zijn overal in deze 

wereld waar te nemen en u zult vanavond nog schrikken van de invloed van wat de bijbel noemt van 

‘de landen van de opgang der zon’. 

 

Dan wordt het 7 juni 2010. De euro valt bijna om. Hier ziet u de baas van de ECB, J.C. Trichet, hier 

ziet u de president van Frankrijk Sarkozy, de Duitse bondskanselier Merkel, daar ziet u weer de baas 

van de EC Barroso. Met een geweldige ramp confronteren zij Europa. Dan opeens op 16 juni bemoeit 

deze man zich ermee. Terecht, want hij is de baas van Europa, de Belg Herman van Rompuy. Ik heb u 

gezegd de bijbel spreekt over Europa als het Romeinse Rijk. Hoofdstad Rome. Officieel geworden ook 

in 1957. De bijbel profeteert over Europa, over het Romeinse Rijk, dat er een tijd zal komen dat het 

Romeinse Rijk zich een keizer zal aanstellen. Dat is gebeurd in november 2009. Ik heb u dat vorig jaar 

verteld. We noemen die man alleen geen keizer, wij noemen deze man ‘de president van Europa’. Een 

letterlijke vervulling van een van één van de bijbelse profetieën. 

 

Wat zegt deze Van Rompuy tegen Europa? Als een vader zegt hij: maak je geen zorgen, de euro doet 

nu nog pijn, maar dat is goed voor de toekomst van de EU, het komt allemaal goed. Ondertussen zijn 

het op 30 juni 2010 opnieuw de landen van de opgang der zon die het volledige Europa economisch 

redden. Want wat gebeurt er op 22 december 2010? In Peking vindt plaats de Europa-China 

Conferentie. Waar feitelijk het masterplan, het paniekplan, want het was een paniekconferentie, is 

neergelegd om de economische invloed van China in Europa dermate groot te maken dat Europa geen 

angst meer behoeft te hebben voor een economische crisis. Beste vrienden, dit zijn werkelijk dingen 

die de bijbel gezegd heeft die ook werkelijk gebeurd zijn en die aan het gebeuren zijn en er op wijzen 

dat de Heer Jezus spoedig komt.  

[Nieuwskop: Ouweneel noemt Van Rompuy nieuwe Keizer van Europa… 

Overigens kloppen in dit stukje de meeste feitelijkheden wel, afgezien van de soms groteske 

overdrijvingen (met name wat betreft het redden van landen of zelfs van de euro, zelfs met de kennis 

van toen flauwekul). De bijeenkomst in Peking was op 21 december 2010, maar een kniesoor die daar 

op let… 
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Het ingezonden artikel van Van Rompuy vind je hier: 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/archief/article/detail/999984/2010/06/23/De-euro-

doet-ons-pijn-en-dat-is-goed-voor-de-toekomst-van-de-EU.dhtml 

Info over de China-Euro top hier: 

http://www.presseurop.eu/nl/content/news-brief/439951-china-brengt-redding 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/698&format=HTML&aged=0&

language=EN&guiLanguage=en ] 

Want wat gebeurt er nog meer? 13 juli 2010. De macht van Amerika wordt gebroken. Amerika speelt 

in de bijbel nauwelijks een rol, omdat Amerika niet een land is in de zin van andere landen. Amerika 

is een optelsom van Zuid-Amerikanen, van Indianen, en van Europeanen. Ik heb u al verteld, de rol, de 

cruciale rol in de eindtijd is weggelegd voor Europa, Rusland, Iran, Israël en de landen van de opgang 

der zon. Geheel in lijn met die profetieën hebben diezelfde landen van de opgang der zon een begin 

gemaakt met het breken van de dollar. En daar beginnen ze aardig succesvol in te zijn. Eén van de 

redenen van de besprekingen tussen Hu Jintao, de president van China en Obama, vandaag, in deze 

dagen, heeft te maken met deze toenemende, geweldige invloed van China, ook op Amerika. En in 

deze poging op 13 juli om de dollar te breken krijgen ze de hulp van de Russen, van de Brazilianen en 

van de Fransen. En hier ziet u ook in deze studie voor het eerst sprake van Rusland.  

[In beeld een kopie van de kop van het AD van 6-10-2009 (let op die datum, die is totaal anders dan 

die van Frank): 

http://www.ad.nl/ad/nl/5597/Economie/article/detail/2070848/2009/10/06/Internationaal-complot-om-

dollar-te-breken.dhtml 

Dit moet het artikel zijn waar Frank aan refereert, mede gezien de foto erboven en de tekst die in 

beeld verschijnt… 

Waarom wordt dit dan op 13 juli 2010 geplaatst?? 

Ik heb wel even doorgezocht, maar het is mij een raadsel… of het moest zijn om zijn eigen opmerking 

over Amerika als een land dat in de profetie niet voorkomt, te ondersteunen….] 

Ook Rusland wordt in de bijbel letterlijk genoemd. Natuurlijk niet als Rusland, want Rusland heet nog 

maar kort zo. De bijbel spreekt in Ezechiël 32 over Mesek. Mesek is nog steeds het Hebreeuwse 

woord voor Moskou. Wat staat in Ezechiël 32: 26? ‘Daar is Moskou met heel zijn menigte, zijn 

grafsteden rondom hem. Zij hebben schrik voor zich verspreid in het land der levenden.’ En beste 

vrienden, we zullen vanavond de toenemende gevaarlijke invloed zien van Rusland op het 

wereldtoneel. Geheel in lijn met de bijbelse profetieën. Johannes ziet daarvan een visioen in 

Openbaring 6: 8. En u zult het niet geloven, dat visioen hebben wij in 2010 voorbij zien komen. Wat 

ziet hij daar? ‘Ik zag een vaal paard waarop de dood zat. En hem werd macht gegeven over de aarde 

om te doden met de honger en de zwarte dood.’ Hier zien we invloeden van Rusland en Europa 

voorzien door Johannes in Openbaring 6.  

[Het Hebreeuwse woord voor Moskou? Mijn Hebreeuws is niet geweldig, maar volgens mij staat hier 

toch niet Mesek: 

http://www.babylon.com/define/106/Hebrew-Dictionary.html 

(typ Moscow in en kijk naar de resultaten en vergelijk dat met Mesek in het Hebreeuws van Ez. 32) 

Overigens zit er nog een ander probleem aan dat vers in Ezechiël 32, namelijk dat er ‘Mesek-Tubal’ 

staat. Is toch weer onzorgvuldig voor een bijbelleraar, een deel van een combinatiewoord weglaten. 

Zeker als je in het begin zo benadrukt hebt hoe belangrijk de bijbel is… 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/archief/article/detail/999984/2010/06/23/De-euro-doet-ons-pijn-en-dat-is-goed-voor-de-toekomst-van-de-EU.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/archief/article/detail/999984/2010/06/23/De-euro-doet-ons-pijn-en-dat-is-goed-voor-de-toekomst-van-de-EU.dhtml
http://www.presseurop.eu/nl/content/news-brief/439951-china-brengt-redding
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/698&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/698&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.ad.nl/ad/nl/5597/Economie/article/detail/2070848/2009/10/06/Internationaal-complot-om-dollar-te-breken.dhtml
http://www.ad.nl/ad/nl/5597/Economie/article/detail/2070848/2009/10/06/Internationaal-complot-om-dollar-te-breken.dhtml
http://www.babylon.com/define/106/Hebrew-Dictionary.html
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Hoe weet Ouweneel nou dat Op. 6: 8 over Rusland gaat?? Blijkbaar (daar komt hij zo nog op) via de 

links ‘honger’ en ‘zwarte dood’. Volgens mij kun je daar heel andere voorbeelden bij verzinnen. 

Wederom een voorbeeld van de eindeloosheid van dit soort ‘vervullingen’…] 

Als u goed kijkt naar wat hij daar ziet in Openbaring 6 vers 8, dan introduceren wij op dit moment de 

term ‘geheimzinnige krachten’. Beste vrienden, 2010 was het jaar van de geheimzinnige krachten. Ik 

herinner u alleen al aan de vogels die uit de hemel vielen en dat is nog maar 1 uiting van 

geheimzinnige krachten. Er zijn in 2010 duizenden wetenschappers die full-time hun tijd besteden aan 

het onderzoeken van geheimzinnige invloeden uit het heelal en geheimzinnige invloeden uit de zee. 

Gevaren die deze wereld bedreigen vanuit het heelal en vanuit de zee. Gevaren waarvan ze de 

oorsprong niet kennen en waarover ze zich dag in dag uit, buigen. Beste vrienden, deze aarde en het 

universum is door God geschapen. En er is een lied dat zegt: ‘He’s got the whole world in His hands’. 

Het is God die uiteindelijk op de knoppen drukt en het kon wel eens zijn dat God dingen laat gebeuren 

vanuit het heelal, vanuit de zee, om de mensheid te waarschuwen. Want God staat boven de schepping 

en God kan met deze schepping doen wat hij wil en hij doet het ook. En de mens probeert voor allerlei 

geheimzinnige krachten een verklaring te vinden, en in heeeel weinig gevallen lukt dat. God drukt op 

de knoppen. 

 

Johannes ziet daarvan iets in Openbaring 6: 8. Wat ziet hij? Hij ziet wat wij gezien hebben in augustus 

2010. Hij ziet een vaal paard waarop de dood zat en hij heeft het over de dood door de honger en de 

zwarte dood. In Rusland hebben de afgelopen zomer geheimzinnige krachten hun invloed laten gelden. 

U kunt zich nog herinneren de bosbranden. In werkelijkheid waren in Rusland bosbranden op meer 

dan 10.000 locaties. Maar een heel klein gedeelte van die bosbranden ontstond door de droogte. De 

meeste van die bosbranden ontstonden in gebieden met grote slagregens. En er zijn in Rusland nog 

steeds wetenschappers die zich buigen over de oorzaken van die bosbranden. Over de geheimzinnige 

krachten die deze bosbranden hebben veroorzaakt. Maar gevolg van die verschrikkelijke branden was 

het stopzetten van de graanuitvoer vanuit Rusland. Rusland is de grootste graanleverancier ter wereld. 

Het gevolg van het stoppen van de graanuitvoer waren hongersnoden onder tienduizenden bewoners 

van Afrika en Zuid-Amerika. Landen die volledig afhankelijk waren van het Russische graan. Enorme 

graanvelden die door het vuur zijn verteerd.  

[Algemene info over de bosbranden: 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bosbranden_in_Rusland_2010 

De opmerking over slagregens lijkt tegen de realiteit in te gaan en de opmerking ‘meeste’ zal wel 

zwaar overdreven zijn (maar Rusland is groot). Zie b.v.: 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/1007758/2010/08/13/Geen-drup-

regen-voor-Jegorjevsk.dhtml  

Rusland is niet de grootste graanleverancier: 

http://www.vilt.be/Wereld_gebruikt_120_mio_ton_graan_voor_bio-ethanol 

Ouweneel gebruikt de krantenkop: ‘Moskou zet graanuitvoer stop’. Dat lijkt de titel uit de Volkskrant 

te zijn van 5 augustus 2010: 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/1009564/2010/08/05/Moskou-zet-

graanuitvoer-stop.dhtml 

De reden volgens dat artikel is niet de bosbranden, maar de explosie van de prijs op de wereldmarkt 

(veroorzaakt door droogte), begonnen in juni. Ook dit is dus weer een manipulatieve koppeling van 

gegevens…] 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bosbranden_in_Rusland_2010
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/1007758/2010/08/13/Geen-drup-regen-voor-Jegorjevsk.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/1007758/2010/08/13/Geen-drup-regen-voor-Jegorjevsk.dhtml
http://www.vilt.be/Wereld_gebruikt_120_mio_ton_graan_voor_bio-ethanol
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/1009564/2010/08/05/Moskou-zet-graanuitvoer-stop.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/1009564/2010/08/05/Moskou-zet-graanuitvoer-stop.dhtml
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Maar er is nog iets. Rusland wemelt van de plaatsen waar gevaarlijk afval ligt opgeslagen, gevaarlijk 

nucleair afval. En deze bosbranden hebben deze gevaarlijke nucleaire deeltjes door de lucht verspreid 

en doen terechtkomen op graanvelden die niet door het vuur waren aangetast maar die werden 

vergiftigd door de nucleaire deeltjes die door de lucht werden verspreid. Honger niet alleen in Afrika 

en Amerika, maar ook in Rusland zelf. Johannes heeft dat gezien. Hij heeft gezien dat deze ramp zich 

pas ten volle zal voltrekken na de wederkomst van de Heer Jezus. Wij hebben daarvan in 2010 de 

voortekenen gezien. 

 

[Volgens Wikipedia is met name het gebied rond Tsjernobyl daar een voorbeeld van. Overigens 

bestrijden de Russische regering en Greenpeace elkaars beweringen. De waarheid op dat punt zal wel 

niet te achterhalen zijn. Het zou verstandig zijn als Ouweneel dat dan niet als een feit zou brengen en 

daar een hongersnood in Rusland aan zou koppelen…] 

 

Wat ziet hij nog meer? Hij ziet daar de zwarte dood. Oktober 2010. Landbouwkundigen in de wereld 

melden de opkomst van wat zij noemen ‘de zwarte dood’ of ‘de zwarte roest’. Zij spreken hier over 

één van de vreselijkste gewassenziekten die ze noemen de zwarte tarwedood.  Dat is een ziekte die, 

een schimmel, een plantenziekte die bijna alle tarwevelden van deze wereld heeft aangetast en gezorgd 

heeft voor hongersnood onder honderdduizenden wereldbewoners. En God spreekt daar over in de 

profetie van Haggaï hoofdstuk 2 (vers 18): ‘God spreekt: als er plantenziekten en schimmel komen om 

uw oogst te vernielen, zult u zich dan tot Mij bekeren?’ 

[De term ‘zwarte tarwedood’ lijkt te komen uit o.a. een artikel in Kijk: 

http://www.kijk.nl/artikel/zwarteroest/ 

Vgl. voor de kaart ook: 

http://www.wired.com/magazine/2010/02/ff_ug99_fungus/all/1 

Inventieve koppeling, maar duidelijk niet wat Johannes met de term die Frank als ‘zwarte dood’ 

vertaalt, bedoelt.  

Op mij kwam het over als een koppeling met het verhaal over Rusland, maar dat zegt Frank nergens. 

Uit de kaart blijkt dat het met name in Afrika woedt en naar het Noorden trekt. Misschien dat het 

onder één van Franks mysterieuze krachten valt… Ik verbaas me al niet meer over de overdrijving dat 

het bijna alle tarwevelden in de wereld heeft aangetast. 

Ik weet niet welke vertaling Frank hier gebruikt in Hag. 2: 18 (in sommige vertalingen vers 17), maar 

die komt niet overeen met één die ik ken. Het slot van het vers lijkt geen uitnodiging te zijn, maar juist 

een conclusie: ‘jullie keerden je niet tot mij’. Daar tegenover wordt de zegen geplaatst die zal 

optreden na de grondlegging van de tempel. Voor Frank is die oproep echter erg belangrijk, want hij 

koppelt dat aan zijn oproep aan het publiek:] 

Beste vrienden, ik laat u vanavond steeds, en ik maak het steeds rood, gebeurtenissen zien die God 

heel speciaal even vastpakt en zegt: luister eens, als dat gebeurt, hè, als dat gebeurt, zie jij dat dan niet 

als een persoonlijke waarschuwing voor jou? God zegt eigenlijk vanavond: als je deze zwarte dood, 

kun je in elke krant of tijdschrift lezen en het wereldnieuws is over deze ganse globe gegaan. God 

zegt: als dat gebeurt, is dat mijn persoonlijke waarschuwing voor jou. En God zegt: Ik waarschuw jou. 

Zie het als de liefde van God dat hij waarschuwende signalen geeft. En God zegt vanavond hier in 

Haarlem: als je dit hebt voorbij zien komen, word je dan wakker? Slapende christen wordt je dan 

wakker? Of jij of u die de Heer Jezus nog niet hebt aangenomen, neem je het besluit om Hem aan te 

nemen als je verlosser? Bepaalde gebeurtenissen, zullen we vanavond zien, grijpt God aan om een 

http://www.kijk.nl/artikel/zwarteroest/
http://www.wired.com/magazine/2010/02/ff_ug99_fungus/all/1
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extra, om een extra signaal te geven en om extra te waarschuwen. Waardeer het van God dat hij zo’n 

moeite doet om mensen wakker te schudden! 

[Tekenend voor de manier waarop Frank koppelingen aan wil brengen is verder dat hij eerst de kop 

van het artikel in beeld brengt als ‘de zwarte dood’, waarbij er het woordje ‘tarwe’ is weggehaald. 

Later wordt dat toegevoegd. Blijkbaar wil Frank het zo nauw laten aansluiten met de tekst, dat hij 

eerst ‘tarwe’ weglaat… Wel weer wonderlijk dat hij vervolgens zo met bijbelteksten omgaat als in 

Hag. 2. En dat hij de’ zwarte dood’ uit Op. 6 koppelt aan hongersnood, alsof dat is waar het in dat 

stukje van die tekst over gaat.  

Het interessante is echter, dat de tekst van Op. 6: 8 helemaal niet over ‘de zwarte dood’ spreekt. 

Ouweneels weergave van de tekst is als volgt: 

‘Ik zag een vaal paard waarop de dood zat. En hem werd macht gegeven over de aarde om te doden 

met de honger en de zwarte dood.’ 

Dat is maar een deel van de tekst en het is manipulatief om dat niet te verduidelijken, b.v. met (…). 

Maar goed, dat daargelaten. In de grondtekst staat helemaal geen woord voor ‘zwart’. Er staat 

gewoon het normale Griekse woord voor ‘dood’. Dat woord heeft volgens uitleggers de specifieke 

betekenis van ‘dood (door ‘pest’)’. Dat is erg jammer, want als Frank dat geweten had, had hij zich de 

moeite van het weglaten van ‘tarwe’ kunnen besparen…  

De indruk die men krijgt dat hij denkt dat hij met dit soort uitleg op een goed spoor zit, wordt nog 

versterkt door zijn aanhaling uit Hag. 2. Een tekst die over verschillende soorten plantenziekten gaat 

(waarvan de precieze vertaling altijd een heikel karwei is). Voor Frank valt dat dus aan elkaar te 

koppelen en wordt daarmee duidelijk gemaakt dat sprake is van een voorteken van dit oordeel. Als er 

geen directe koppeling mogelijk zou zijn, is namelijk ook niet te begrijpen hoe er sprake zou kunnen 

zijn van een ‘voorteken’… 

Weer voorbeelden die vraagtekens plaatsen bij de kundigheid van Frank als exegeet…] 

Johannes ziet nog meer. Hij ziet nog meer van die geheimzinnige krachten. En, beste vrienden, dat is 

geen grapje! Ik herhaal, er zijn in deze wereld duizenden wetenschappers die ingehuurd zijn om vele 

geheimzinnige krachten in het universum en op deze aarde in beeld te brengen. En ze slagen daar maar 

zelden in. Johannes ziet nog meer van die geheimzinnige krachten. In vers 12-14 van Openbaring 6 

schrijft hij: ‘Ik zag en voelde een grote aardbeving; de zon werd zwart als een rouwkleed en de maan 

werd geheel als bloed. De sterren des hemels vielen op de aarde; de hemel week terug als een boekrol 

die wordt opgerold. Alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt.’ 

 

Hij ziet zich daar een enorme ramp voltrekken. Die zal zich ook voltrekken als de Heer Jezus is 

gekomen, maar wij zien daarvan de voortekenen. Beste vrienden, en als u nog niet wist van 

geheimzinnige krachten, dan, ik heb het u al genoemd, dan hebben we gezien op oudejaarsdag van 

2010: duizenden dode vogels die spontaan uit de lucht vallen in Amerika. Gevolgd op 5 januari 2011 

door vogels die spontaan uit de lucht vallen in Zweden. Een paar dagen later gebeurt dat ook in Italië, 

ook in combinatie met duizenden dode vissen op een kleine locatie. De wetenschappers buigen zich er 

tot op de dag van vandaag over. Ze komen met allerlei zogenaamde verklaringen die niet overtuigen, 

die elkaar ook deels tegenspreken, beste vrienden, dit zijn geheimzinnige krachten en ik zal u 

vertellen: de mensen zijn bang. Mijn vrouw en ik krijgen dagelijks tientallen e-mails over mensen die 

hier bang van worden. Want dit is namelijk niet te verklaren. Hier kan de wetenschap wel verhalen 

over verzinnen, maar er gebeuren in het heelal, in de zee en op de aarde geheimzinnige dingen. En 

beste vrienden, ik denk persoonlijk dat God deze wereld aan het waarschuwen is. En beste vrienden, 
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het zou fantastisch zijn als u die waarschuwingen serieus nam! God in zijn liefde roept de mensen op 

nu het nog kan: Bekeer je tot Mij, geloof in de Heer Jezus, wordt wakker. En God gebruikt van alles in 

zijn schepping om mensen wakker te maken. We zullen er nog meer van zien, want wat ziet Johannes 

nog meer? 

[Wat betreft de sterfte in de VS verwijst Frank waarschijnlijk naar dit artikel (de kop ‘in Verenigde 

Staten regent het dode vogels’ komt in beeld): 

http://archief.nrc.nl/index.php/2011/Januari/5/Buitenland/06/In+de+Verenigde+Staten+regent+het+

dode+vogels/check=Y 

Dat artikel is helaas niet kosteloos in te zien. 

Voor de sterfte in Zweden verwijst hij vermoedelijk naar De Telegraaf van 6-1-2011 (met de kop 

‘Vogelregen treft nu ook Zweden’): 

http://taalbank.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=650%3Avogelregen&catid=18

%3Awoord-van-de-dag&Itemid=26  

En voor de totale hype: 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/1789640/2011/01/07/Dode-vogels-

en-vissen-voer-voor-doemgevoel.dhtml  

Daarna is het weer stil geworden… ik heb er verder weinig meer over gelezen. 

Mij is overigens totaal onduidelijk wat het verband is met Op. 6: 12-14. Daarvoor ben ik vermoedelijk 

onvoldoende ingevoerd in de diepe wijsheden van de eindtijdleraren…] 

Hij spreekt hier als u goed ziet over eilanden. Alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. En ik 

heb u al gezegd, het jaar 2010 was het jaar van de eilanden. De rampen in 2010 kwamen voornamelijk 

van eilanden in deze wereld. Ik zal er een aantal met u noemen (sic) en als u het nieuws van de 

afgelopen maanden zich nog kunt herinneren, dan kunt u zich nog herinneren dit grote eiland, het 

eiland Haïti. Zeer groot eiland. En beste vrienden, we weten wat daar gebeurd is op 12 januari 2010. 

Dat is een dik jaar geleden. De grootste aardbeving die deze aarde ooit heeft getroffen. Beste vrienden, 

Johannes heeft deze aardbeving gezien en heeft daar verslag van uitgebracht in Openbaring 6. ‘Ik zag 

en voelde een grote aardbeving’. En dit is de grootste aardbeving, de zwaarste die de wereld ooit heeft 

getroffen. Toch is het niet de grootste, want in Openbaring 16 spreekt Johannes over een aardbeving 

die zo groot was, zoals er nooit één is geweest. Die aardbeving zal de wereld treffen als de Heer Jezus 

de zijnen al tot zich heeft genomen. Wij hebben echter deze voorproef, dit voorteken van aardbevingen 

gezien op 12 januari 2010 en die aardbeving heeft Johannes letterlijk voorbij zien komen. Hij heeft als 

gevolg van die aardbeving gezien dat alle berg en eiland van zijn plaats werden gerukt. Letterlijk heeft 

deze aardbeving van Haïti het eiland een fractie van een millimeter verplaatst. Deze aardbeving was de 

grootste die deze wereld ooit trof. 

[Hoe Johannes die aardbeving letterlijk heeft kunnen zien gebeuren en Frank dan kan zeggen dat het 

nog moet plaatsvinden na de komst van Jezus, begrijp ik niet… zijn spreken over dat Johannes dit en 

dat uit 2010 letterlijk heeft zien gebeuren, valt niet te rijmen met zijn nadruk op het feit dat het slechts 

voortekenen zijn.  

Over de opmerkingen over de zwaarte van de aardbeving heeft Hendrik Jan Seijmonsbergen al het 

nodige geschreven in zijn document. Ik verwijs voor de vergelijkingen naar dat document. Daaruit 

blijkt duidelijk dat zowel qua sterkte als qua dodental als qua schade deze aardbeving niet de zwaarste 

was die de wereld ooit getroffen heeft.] 

http://archief.nrc.nl/index.php/2011/Januari/5/Buitenland/06/In+de+Verenigde+Staten+regent+het+dode+vogels/check=Y
http://archief.nrc.nl/index.php/2011/Januari/5/Buitenland/06/In+de+Verenigde+Staten+regent+het+dode+vogels/check=Y
http://taalbank.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=650%3Avogelregen&catid=18%3Awoord-van-de-dag&Itemid=26
http://taalbank.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=650%3Avogelregen&catid=18%3Awoord-van-de-dag&Itemid=26
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/1789640/2011/01/07/Dode-vogels-en-vissen-voer-voor-doemgevoel.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/1789640/2011/01/07/Dode-vogels-en-vissen-voer-voor-doemgevoel.dhtml
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Johannes heeft daar nog meer visioenen van gezien in Openbaring 16. Want wat zegt hij daar, wat ziet 

hij daar? ‘Ik zag alle eilanden wegvluchten en bergen werden niet meer gevonden.’ (Op. 16: 20). Deze 

aardbeving op Haïti was zo erg dat hoge bergen werden gereduceerd tot valleien. Beste vrienden, 

gevolgd door een ramp in oktober en november 2010, de ergste slagregens die deze aard ooit heeft, 

hebben getroffen. Ook het gevolg daarvan was dat het eiland Haïti opschoof door een geweldige 

verzadiging van de ondergrond. Beste vrienden, u mag zich er niet over verbazen, doet u dat niet, dat 

de bijbel waar is! En dat wat God voorzegd heeft in de bijbel en heeft laten neerschrijven door zijn 

knecht Johannes ook daadwerkelijk gebeurt. U mag niet zeggen: ‘zo, dat is ook toevallig dat al die 

gebeurtenissen toevallig overeenkomen met Openbaring’. Niks! Het zijn de voorzeggingen van God in 

zijn woord van grote rampen die deze wereld zullen treffen als de Heer Jezus is gekomen, maar de 

rampen, daarvan zien wij nu de voortekenen. En die vinden wij terug in het woord van God.  Mijn 

gebed is dat u steeds weer onder de indruk komt van de accuratesse en actualiteit van de bijbel. 

[De opmerking over bergen die gereduceerd werden tot valleien, heb ik niet kunnen verifiëren. Ik heb 

er naar gezocht, maar niks kunnen vinden. Ik kan me voorstellen dat de aardbeving 

landverschuivingen teweeg heeft gebracht (ik meen me te herinneren daar ook iets van gehoord te 

hebben in die tijd), maar bergen die valleien worden??Lijkt me weer de wens aan te sluiten bij de tekst 

die daar de boventoon voert… 

Dan wat betreft de slagregens: de ergste die deze aard ooit hebben getroffen?? 

Kijk naar de gegevens van de NASA. In Venezuela en Colombia leverde deze orkaan meer regen op 

dan in Haïti. Er zullen vast nog wel meer vergelijkende data te vinden zijn van zwaardere regenval, 

maar dit is op zichzelf denk ik al genoeg om de opmerking van Frank te weerleggen: 

http://www.nasa.gov/mission_pages/hurricanes/archives/2010/h2010_Tomas-Atlantic.html 

De kop die Frank bij deze opmerking in beeld brengt, is afkomstig uit Time: 

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,2030901,00.html 

Ook in dat artikel wordt niks gevonden wat wijst op ‘de ergste slagregens die deze aard ooit gezien 

heeft’. Dit is gewoon weer één van de vele overdrijvingen van Frank…] 

Ik heb u gelezen wat Johannes zag aan geheimzinnige krachten. Moet u maar eens kijken. ‘De zon 

werd zwart als een rouwkleed en de maan werd geheel als bloed. De sterren des hemels vielen op de 

aarde; de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold.’ Ik zal u daar straks nog meer van 

vertellen. Ik wil daar aparte aandacht aan besteden. Ik wil met u even weer naar die eilanden, want ik 

heb u verteld, 2010 was het jaar van de eilanden. Kijk maar in uw kranten en kijk maar naar de 

journaals. Openbaring 6 vers 14: ‘alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt’. Openbaring 16 vers 

20: ‘Ik zag alle eilanden wegvluchten en bergen werden niet meer gevonden’.  

 

Let u op wat Johannes daarvan ziet in Openbaring 7. In Openbaring 7 ziet hij niet alleen die eilanden, 

hij ziet ook de zeeën waarin die eilanden zich bevinden. Hij ziet in een visioen, en ik zal u dat zo laten 

zien, een visioen uit het woord van God, ziet hij in een visioen dat de wereld schade leidt vanuit de 

zee. Hij ziet een geweldig dreigement vanuit de zee deze wereld in beslag nemen. Wat ziet hij in 

Openbaring 7 vers 2? ‘Ik zag een engel opkomen van de opgang der zon die schade toebracht aan de 

zee.’ Hier ziet u voor de derde keer de invloed van de landen van de opgang der zon. Eerst hebben we 

die gezien in relatie tot de oorlogen, we hebben de invloed van de landen van de opgang gezien in 

relatie tot de economie, hier ziet u de invloed van de landen van de opgang der zon in relatie tot het 

bederven van het milieu, tot gevaren die deze wereld qua gezondheid bedreigen. Die gevaren komen 

van de landen van de opgang der zon en Johannes heeft gezien dat ze schade toebrachten aan de zee. 

Beste vrienden, wij hebben het in 2010 gezien. De bijbel is niet alleen waar. We hebben gezien aan al 

http://www.nasa.gov/mission_pages/hurricanes/archives/2010/h2010_Tomas-Atlantic.html
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,2030901,00.html
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die gebeurtenissen dat aangeeft (sic) dat de Heer Jezus spoedig komt. Let u maar goed op. Ik ga 

namelijk met u naar een stukje van de zee in deze wereld, we kunnen natuurlijk onmogelijk de hele 

zee bestuderen. Ik ga met u naar het stukje van de zee dat in 2010 het meest in het nieuws is geweest, 

de Golf van Mexico. Ik heb u verteld dat Johannes zag een engel opkomen van de opgang der zon en 

ik heb u verteld: dit is de derde keer dat we zien de kwalijke invloed van de landen van de opgang der 

zon als het gaat om het milieu en als het gaat om het welzijn van de mensheid. 

 

[Daar is ie weer: de wonderlijke vertaling van Op. 7. Wezenlijk voor Franks betoog, want als het 

gewoon een engel uit het Oosten is, kan hij er niks mee. Dus wordt de tekst omgebogen tot iets wat er 

absoluut niet staat: de engel geeft juist opdracht aan vier andere engelen géén schade toe te brengen 

aan de aarde en de zee… maar bij Frank doet hij (zelf!) juist schade aan de zee. En dan volgen de 

voorbeelden van de Chinese en (in 2011) Japanse zeeverontreiniging. De combinatie tussen die engel 

en de schade is nodig voor Franks betoog… Wonderlijke omkering en helaas zowel in 2010 als in 

2011 wezenlijk onderdeel van Franks verhaal…] 

 

En u zou zich kunnen afvragen, wat heeft dat nou te maken met dit stukje van de zee, met de Golf van 

Mexico? Let u maar goed op! Als we het hebben over de landen van de opgang der zon, is natuurlijk 

het grootste land is China en het Shanghai Securities News meldt op 20 januari 2010, dat is dus een 

dik jaar geleden, dat China zo afhankelijk is van olie dat zij feitelijk de hele olievoorraad van deze 

wereld willen hebben en ze hebben er ook het geld voor. De Volkskrant meldt op 2 maart 2010 dat de 

beroemde zijderoute van de Chinezen volkomen is veranderd in een olieroute. De Shanghai Daily 

meldt op 11 maart 2010 de tewaterlating van de grootste tanker ter wereld. De Chinese tanker. De 

Chinese tanker heeft een capaciteit van 308.000 ton en is 333 meter lang. De honger van de Chinezen 

naar olie is onstilbaar. En nou vraagt u zich af, wat heeft dat te maken met de gevaren en de schade die 

toegebracht is aan de zee, met name in de Golf van Mexico?  

[Het artikel waar Frank naar verwijst in het Shanghai Securities News, dat een bestaande krant is, 

heb ik niet kunnen vinden. Wel in de China Daily: 

http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-01/20/content_9346446.htm 

Let u daarbij ook op de link linksboven (China’s largest oiltanker set to sail), waarvan Frank het 

plaatje van de tanker in beeld brengt: 

http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-01/14/content_9317494.htm 

Dat artikel over de tanker is van 14 januari 2010. Zou de Shanghai Daily dat zelfde artikel met het 

zelfde plaatje dan pas op 11 maart 2010 plaatsen? Oordeelt u zelf maar hoe waarschijnlijk dat is.  

Het artikel waar Frank naar verwijst uit de Volkskrant is niet van 2 maart 2010, maar van 20 

augustus 2010: 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/archief/article/detail/1017854/2010/08/28/China-s-

zijderoute-is-een-olieroute-geworden.dhtml 

Dat is in zo’n kleine alinea toch weer een opeenstapeling van (op zijn zachtst gezegd) 

onzorgvuldigheden…] 

Welnu, u weet wat daar gebeurd is op 20 april 2010: een vreselijke ramp met een BP booreiland, The 

Deep Water Horizon. Die brand is niet beperkt gebleven tot dat eiland, die brand heeft gevolgen gehad 

voor de totale Golf van Mexico, ja, eigenlijk voor de totale wereld. En wat hebben de Chinezen 

daarmee te maken? Ik zal u aan het woord laten op 17 juni 2010 in The Times daar is een interview 

met de hoogste baas, toenmalige baas, van BP, Tony Hayward. En hij zegt: “De honger van de 

http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-01/20/content_9346446.htm
http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-01/14/content_9317494.htm
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/archief/article/detail/1017854/2010/08/28/China-s-zijderoute-is-een-olieroute-geworden.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/archief/article/detail/1017854/2010/08/28/China-s-zijderoute-is-een-olieroute-geworden.dhtml
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Chinezen naar olie is zó groot dat zij bereid zijn elke prijs voor een vat olie te betalen. U mag ons niet 

kwalijk nemen dat wij alles in het werk stellen om China onze grootste klant te maken en daarin zijn 

we meer dan succesvol. Bijna 95% van het Mexico-veld is voor de Chinezen. Tijdens al onze Golf-

operaties hijgen zij ons 7 dagen per week 24 uur per dag doodnerveus in de nek. Onze medewerkers 

hebben geen enkele kans normaal hun werk te doen.” 

[Ik heb veel tijd besteed om naar deze quote te zoeken, maar kon niks vinden wat er in de buurt kwam. 

Uit het logo dat in beeld komt, leid ik af dat Frank stelt dat hij dit uit The Times (de Britse variant) 

van 17 juni 2010 heeft gehaald. Op diezelfde dag sprak Tony Hayward voor een Senaatscommissie in 

de VS. Het transcript van zijn toespraak is te vinden onder onderstaande link. Ik heb er niks in kunnen 

vinden wat wijst op wat hij zogenaamd dezelfde dag (of zelfs eerder) in een interview aan The Times 

zou hebben gezegd. Integendeel. Er zou namelijk directe strijdigheid optreden met zijn opmerkingen 

voor de Senaatscommissie. 

http://www.guardian.co.uk/business/2010/jun/17/bp-tony-hayward-oil-spill-statement 

Alles wijst er m.i. op dat Frank deze opmerking volledig verzonnen heeft. De opmerking dat 95% van 

het veld in de Golf van Mexico voor de Chinezen is, is niet te verifiëren, maar ligt niet voor de hand. 

De vervoerskosten zouden erg hoog zijn. China haalt het grootste deel van zijn olie uit Saudie Arabië, 

Iran, Afrika en Rusland. 

Het ligt ook niet voor de hand dat de hoogste baas van BP het olieveld als ‘het Mexico-veld’ zou 

benoemen. Hij zou het dan vermoedelijk wel bij zijn naam (Macondo-well) hebben genoemd. Op de 

slotzin van Frank kom ik hieronder nog terug.] 

En dan gaat hij verder en zegt hij: “De productie-druk is zó extreem hoog dat onze kwaliteits-technici 

onvoldoende aandacht kunnen schenken aan het correct functioneren van onze equipment. De ramp 

met het boor-eiland Deepwater Horizon is daarvan het direkte gevolg.”          

En dat klopt ook, want op 22 juni 2010 geven een aantal technici toe dat dat booreiland in zo’n 

deplorabele staat was onder de druk van de Chinezen dat deze ramp wel moest plaatsvinden. Beste 

vrienden, Johannes heeft die engel uit de opgang der zon zien opkomen die schade toebracht aan de 

zee. En beste vrienden, tot overmaat van ramp op 25 oktober 2010 verkoopt BP uit pure armoe dat 

hele Mexicaanse olieveld aan de Japanners, aan de andere grootmacht van landen van de opgang der 

zon. Het hele veld wordt verkocht aan de Japanse oliemaatschappij Marubeni. Let u goed op, hoe de 

invloed, hoe groot de invloed is van de landen van de opgang der zon als het gaat om de zee. Beste 

vrienden, de bijbel leert dat het grootste gevaar voor de mensheid uiteindelijk afkomstig is uit de zee. 

En de bijbel geeft ook aan hoe dat is gekomen.  

[Bij die datum van 22 juni 2010 noemt Frank een kop van de Volkskrant van die datum: 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/archief/article/detail/982302/2010/06/22/Medewerker-

BP-wist-dat-afsluiter-faalde.dhtml 

In dat artikel wordt geen enkele melding gemaakt van druk van de Chinezen, zoals Frank in een 

tussenzin doet vermoeden. Ook in de uitzending van Panorama waarnaar in het artikel wordt 

verwezen, is daarvan geen sprake. Integendeel, Tony Hayward verschijnt daarin in beeld en zegt voor 

de Senaatscommissie: 

“There’s nothing I’ve seen in the evidence so far that suggests that anyone put costs ahead of safety. If 

there are, then we’ll take action.” 

http://www.permaculture-media-download.com/2011/02/bbc-panorama-bp-in-deep-water-2010.html 

Dat is op ongeveer min. 27 van de clip. 

http://www.guardian.co.uk/business/2010/jun/17/bp-tony-hayward-oil-spill-statement
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/archief/article/detail/982302/2010/06/22/Medewerker-BP-wist-dat-afsluiter-faalde.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/archief/article/detail/982302/2010/06/22/Medewerker-BP-wist-dat-afsluiter-faalde.dhtml
http://www.permaculture-media-download.com/2011/02/bbc-panorama-bp-in-deep-water-2010.html
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Oftewel: het kan niet beide waar zijn. Dit wijst er m.i. sterk op dat Frank de tekst van in ieder geval 

het eerste deel van het zogenaamde interview van Tony Hayward op 17 juni 2010 zelf heeft verzonnen 

(of uit een onbetrouwbare bron gekopieerd), want er is niks van terug te vinden en alles wat wel te 

vinden is, wijst op het tegendeel. 

Het tweede deel kan uit een latere conclusie geknipt zijn en door Frank als onderdeel van het 

interview met Hayward zijn weergegeven, of eveneens zijn verzonnen of overgenomen. Dat Tony 

Hayward echter die conclusie op 17 juni 2010 in een interview aan The Times zou hebben 

meegedeeld, kunnen we met een aan zekerheid grenzende vorm van waarschijnlijkheid naar het rijk 

der fabelen verwijzen… 

De verkoop van de bron in oktober 2010 aan het Japanse bedrijf lijkt wel weer juist te zijn. Daarbij 

dient echter aangetekend te worden dat al 10% van het belang in die bron indirect in handen was van 

een andere Japanse handelsmaatschappij, Mitsui.] 

En dat brengt ons ogenblikkelijk op wat er staat in Openbaring 8. Als u Openbaring 8 leest, vers 5, 7, 

8, 9 en 12, dan krijgt u in een paar regels een opsomming van geheimzinnige krachten die deze aarde 

in 2010 hebben geteisterd. Waarover de wetenschap zich dag en nacht het hoofd breekt. Wat ziet 

Johannes? “Ik zag dat er vuur op de aarde werd geworpen; er kwamen donderslagen, bliksemstralen en 

aardbeving. Hagel en vuur vermengd met bloed, werden op de aarde geworpen en de aarde, de bomen 

en het gras verbrandden.” Hij zegt: “Ik zag dat een grote berg, brandend van vuur, in de zee werd 

geworpen; de zee werd bloed en de schepselen in de zee stierven en de schepen vergingen. De 

hemellichamen werden verduisterd; de dag en de  nacht hadden geen licht.” Beste vrienden, dit ziet 

Johannes als een mega-ramp over deze wereld komen. En dat klopt ook, die zal in deze wereld komen 

als de Heer Jezus de zijnen in de hemel heeft gehaald. Beste vrienden, ik zal u laten zien dat de 

voortekenen er op wijzen dat de ramp die hier in Openbaring 8 wordt beschreven zeer spoedig 

werkelijkheid wordt. Beste vrienden, dat is geen bangmakerij. Dat is simpel het nieuws van 2010 en 

2011 leggen naast dat wat de bijbel heeft gezegd. In deze paar verzen wordt gesproken over zeeën en 

rivieren, over de landen van de opgang der zon, over eiland, maar er wordt ook gesproken over de 

invloed van Europa hierbij, over geheimzinnige krachten, over het heelal, over Rusland en over 

vulkanen. 

 

En ik zeg u nogmaals, als u het nieuws van 2010 goed hebt gevolgd, dan zal het u weinig moeite 

kosten om al deze highlights, deze items, te herkennen als gebeurtenissen van de afgelopen twaalf-en-

halve maand. Waarin zijn deze landen van de opgang der zon bezig schade toe te brengen aan de zee, 

in combinatie met gevaarlijke, geheimzinnige krachten uit het heelal? Johannes ziet het voor zijn ogen, 

wij hebben het in 2010 gezien. Dit is de allergrootste duikboot ter wereld, daarvan hebben de 

Chinezen er twee. En die duikboten dragen de naam Zhencha Bing. Zhencha Bing betekent 

‘verkenner’ of ‘padvinder’. Deze enorme duikboten worden voortgedreven door nucleaire energie. 

Deze duikboten varen op dit moment, dat wij hier zijn in Haarlem, door de wereldzeeën en verliezen 

liters zeer gevaarlijk, dodelijk, nucleair gif en afval. Dat hebben ze jaren gedaan en op 4 augustus 2010 

lopen ze tegen de lamp en blijkt dat deze kernonderzeeërs jarenlang hebben gevaren zonder de juiste 

bescherming. En beste vrienden, ze varen nog rond! Ze zijn bezig schade toe te brengen aan de zee. 

[Nu kwam de kop in beeld: ‘Twee kernonderzeeërs voeren jarenlang zonder de juiste bescherming’. 

Die kop hoort bij een artikel over? Britse duikboten! En niks geen nucleair afval… Overigens is het 

artikel ook nog eens van een eerdere datum… 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/984652/2010/05/03/Twee-kernonderzeeers-

voeren-jarenlang-zonder-de-juiste-bescherming.dhtml 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/984652/2010/05/03/Twee-kernonderzeeers-voeren-jarenlang-zonder-de-juiste-bescherming.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/984652/2010/05/03/Twee-kernonderzeeers-voeren-jarenlang-zonder-de-juiste-bescherming.dhtml
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Een zoektocht naar een kernonderzeeër met de naam Zhencha (of vermoedelijk beter: Zhen cha) Bing 

(dat wel ‘verkenner’ schijnt te betekenen) levert niets op. Een onderzoek naar een incident dat op die 

datum in de krant zou zijn verschenen (4 augustus 2010) leverde mij ook niets op…] 

27 augustus 2010: Hier ziet u het grootste containerschip ter wereld, de Emma Maersk. Capaciteit 

11.000 containers. Gecharterd non-stop door de Chinezen. Dit schip vaart op dit moment dat wij hier 

zijn, op 21 januari 2011, door de wereldzeeën, met bijna tienduizend lekkende containers, vol met 

uitermate dodelijk en nucleair giftig afval. Beste vrienden, Johannes ziet dat de gevolgen hiervan 

uiteindelijk deze wereld zullen treffen. Hij ziet profetisch in Openbaring 21 vers 1: “Ik zag dat de zee 

was verdwenen”. Uiteindelijk zal dit leiden tot een wereldramp die zijn volle omvang zal hebben nadat 

de Heer Jezus de zijnen in de hemel heeft genomen. Beste vrienden, maar we zien de voortekenen één 

voor één voorbijkomen. De Heer Jezus komt spoedig. 

[Wat betreft de Emma Maersk: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Emma_M%C3%A6rsk 

Ik heb niks nuttigs kunnen vinden ten aanzien van de Emma Maersk op de genoemde datum. Hoe 

Ouweneel meent te weten dat er een schip met lekkende containers tijdens zijn presentatie rondvaart 

(men vraagt zich af welke nieuwssite dat live brengt, maar waar vervolgens niks van te vinden is…), 

blijft een raadsel. Ik heb niks kunnen vinden wat daar op zou kunnen wijzen. Lijkt dus weer volledig 

verzonnen. 

Net als die uitleg van Op. 21: 1. In de eschatologie van Frank heeft die tekst betrekking op de zgn. 

‘eeuwige toestand’. Tenzij Frank wil beweren dat de zee verdwijnt door nucleaire verontreiniging die 

plaatsvindt in het duizendjarig rijk, snap ik niks van die verbinding.] 

En nou ga ik even terug naar mijn belofte. Ik heb u verteld om even uit te leggen wat er staat in 

Johannes (sic) 6: 14 en dat heeft alles te maken met de geheimzinnige krachten uit 2010. Want wat ziet 

Johannes? “De zon werd zwart als een rouwkleed en de maan werd geheel als bloed. De sterren des 

hemels vielen op de aarde; de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. Alle berg en 

eiland werd van zijn plaats gerukt.” 4 november 2010: ik stel u voor deze Russische wetenschapper 

Wladimir Morozov. Deze Wladimir Morozov is één van de voormannen van een wetenschappelijke 

denktank die zich bezighoudt met geheimzinnige krachten die deze wereld beïnvloeden. Deze man 

buigt (sic) zich nog steeds het hoofd over de vogels die naar beneden zijn gevallen. Deze man staat aan 

het hoofd van een wetenschappelijk team dat dagelijks de gevaarlijke, onbegrijpelijke en onduidbare 

invloeden vanuit het heelal en de zee onderzoekt. En hij zegt tegen een groep journalisten die zijn 

instituut bezoeken: “De gehele wereld leeft in angst voor de machten van het heelal; zij hebben een 

gestaag toenemende invloed op elke aard-molecuul.” Maar zegt hij, we willen geen angst, we willen 

dit alles kunnen beheersen. Dat is de overmoed en de vermetelheid van mensen. Enerzijds erkent deze 

professor dat deze wereld te maken heeft met onverklaarbare, geheimzinnige krachten. Anderzijds 

doet hij stoer en hij zegt: wij hebben uiteindelijk als mensen toch het laatste woord.  

[De meneer die hij met een foto in beeld brengt is niet ene Wladimir Morozov, maar Anatoliy O. 

Morozov, een Oekraïense wetenschapper (de foto op de site is exact de foto die Frank gebruikt): 

http://www.immsp.kiev.ua/perspages/eng/morozov_ao/index.html 

Zie verder over hem: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Anatoliy_O._Morozov  

Ik heb niks over deze beste man kunnen vinden wat hem linkt aan het soort uitspraken die Ouweneel 

hier en hierna weergeeft. Ouweneel is in zijn taalgebruik redelijk onzorgvuldig in dit gedeelte, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Emma_M%C3%A6rsk
http://www.immsp.kiev.ua/perspages/eng/morozov_ao/index.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Anatoliy_O._Morozov
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vandaar het woordje (sic) in de tekst…  

http://en.wikipedia.org/wiki/Sic ] 

Want wat zegt hij nog meer? Hij zegt: “In een soort wanhoop hebben de NAVO, Europa en Rusland 

de handen ineengeslagen en miljarden dollars gereserveerd voor het project < HARP >” U mag dat 

ook schrijven met dubbel A, HAARP. Betekent letterlijk: “HIGH ATMOSPHERE (AUROROL) 

RESEARCHE PROJECT.” Een heleboel mensen denken dat de gevallen vogels een gevolg zijn van 

de activiteiten van HAARP. Hij zegt: “In oktober 2010 hebben wij ons eerste Survey Observatory 

opgestart”, in Astana, in Kazachstan. En hij zegt: “Eén van de doelen van < HARP > is een volledige 

wijziging van de meteorologie”. De mens in zijn overmoed denkt de geheimzinnige krachten waarover 

God de beschikking heeft, dat ze die onder controle kunnen krijgen en kunnen betegelen (sic). Het lijkt 

wel alsof Johannes dit heeft gezien, want hij zegt in Openbaring 14: 2: “Ik hoorde een zware 

donderslag, als van harpen (sic) die op hun harpen speelden.” En beste vrienden… 

[Er bestaat zoiets als HAARP, overigens met andere woorden dan Frank weergeeft, in Alaska: 

http://nl.wikipedia.org/wiki/High_Frequency_Active_Auroral_Research_Program 

Dat heeft echter niks met de NAVO, Europa of Rusland te maken. 

Bij het zogenaamd in Astana geopende Survey Observatory komt een plaatje in beeld van de Khan 

Shatyr Entertainment center: 

http://www.google.nl/search?q=khan+shatyr+entertainment+center&hl=nl&prmd=imvns&tbm=isch

&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=yxYWUO6jN-yV0QW-

mYAQ&ved=0CGgQsAQ&biw=1600&bih=758 

Dat is echter een groot winkel- c.q. entertainmentcentrum: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Khan_Shatyr_Entertainment_Center  

Ik heb niks kunnen vinden wat op een verbinding met een ‘Survey Observatory’ zou kunnen wijzen. 

Nou zullen er vast weer mensen zijn die ter verdediging zeggen dat dit een plaatje is dat alleen een 

indruk geeft van hoe Astana er uit ziet. Die indruk wekt Frank echter niet: 

Op dit moment komt er namelijk een geel kruis (X-vormig) door het plaatje van het 

entertainmentcentrum te staan en door het plaatje van de Oekraïense wetenschapper en vervolgt 

Frank:]  

 

wat de wetenschap ook verzint en hoeveel wetenschappers zich ook bezighouden met geheimzinnige 

krachten, God drukt op de knoppen. En God probeert uit alle macht deze wereld te waarschuwen. Is 

het niet met de gewone normale dagelijkse gebeurtenissen in de wereld, dan zijn het wel invloeden die 

een mens niet kan verklaren. Want natuurlijk zijn er machten van het heelal, die een gestaag 

toenemende invloed hebben op elke molecuul van deze aarde en Johannes heeft gezien, we zullen dat 

zo zien, dat dat uiteindelijk zal leiden tot de ondergang van deze wereld. Behorend bij het oordeel van 

God dat zal worden uitgevoerd als de Heer Jezus is gekomen, maar we hebben de voortekenen daarvan 

gezien en die worden ons geschilderd in Openbaring 8. 

[Ik hoef niemand iets te zeggen over de uitleg van die tekst uit Op. 14. Het is te droevig voor woorden 

dat iemand meent op die manier de bijbel te moeten gebruiken…. 

Het verband met Op. 6 wat hij in het begin voorlas, is me helemaal onduidelijk… In dit gedeelte ben je 

als luisteraar gewoon helemaal de draad kwijt en wordt nog slechts op ontzettend oppervlakkige 

manier geprobeerd een band met een tekst uit Openbaring te vinden.] 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sic
http://nl.wikipedia.org/wiki/High_Frequency_Active_Auroral_Research_Program
http://www.google.nl/search?q=khan+shatyr+entertainment+center&hl=nl&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=yxYWUO6jN-yV0QW-mYAQ&ved=0CGgQsAQ&biw=1600&bih=758
http://www.google.nl/search?q=khan+shatyr+entertainment+center&hl=nl&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=yxYWUO6jN-yV0QW-mYAQ&ved=0CGgQsAQ&biw=1600&bih=758
http://www.google.nl/search?q=khan+shatyr+entertainment+center&hl=nl&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=yxYWUO6jN-yV0QW-mYAQ&ved=0CGgQsAQ&biw=1600&bih=758
http://en.wikipedia.org/wiki/Khan_Shatyr_Entertainment_Center
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Let u goed op. Want wat ziet Johannes nog meer in Openbaring 8? Hij ziet dat een grote berg, 

brandend van vuur, in de zee wordt geworpen. Hij ziet dat als gevolg daarvan de zee bloed werd en dat 

de schepselen in de zee stierven en dat de schepen vergingen. Hij ziet dat de hemellichamen werden 

verduisterd en dat de dag en de nacht geen licht hadden. Hij ziet een geweldige ramp deze wereld 

teisteren. Beste vrienden, de voortekenen hebben we daarvan gezien in 2010. Eilanden, het heelal, 

vulkanen. Ik neem u mee, en velen van u kunnen zich dat nog herinneren, naar het Canarische eiland 

La Palma. Op het Canarische eiland La Palma is letterlijk een grote berg brandend van vuur, een 

vulkaan, die op het punt staat in zee te verdwijnen. Als dat gebeurt, zal een derde van deze 

wereldbevolking omkomen. Een groot deel van Noord-Amerika en Zuid-Amerika zal in een oogwenk 

worden bedolven onder water. Johannes heeft deze ramp zien voltrekken. Beste vrienden, deze ramp, 

de voortekenen daarvan zijn zichtbaar. Ik heb u daarvan vorig jaar verteld. Ik heb aan het woord 

gelaten deze geoloog, dr. Edwald Hamilton van het British Geological Society, die zei in november 

2009: “Een team van 41 wetenschappers volgt 24 uur per dag de aktieve vulkaan Cumbre Vieja op La 

Palma die zich met de snelheid van enige millimeters per dag in de richting van de zee beweegt en 

zeer spoedig in zee zal storten.” Johannes ziet een vulkaan die in de zee werd geworpen. En Hamilton 

gaat verder en zegt: “De bijbehorende vloedgolf zal een groot deel van het vasteland onder water 

zetten; miljoenen mensen zullen sterven.” 

[Hier is al het nodige over geschreven in het verleden door Bram van Dijk. Ik voeg voor de 

volledigheid nog even wat links toe: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cumbre_Vieja 

http://wet.kuleuven.be/wetenschapinbreedbeeld/lesmateriaal_geologie/wardday-lapalmatsunami.pdf 

http://www.kennislink.nl/publicaties/nieuw-onderzoek-verwijst-mega-tsunami-van-la-palma-naar-

verre-toekomst 

Het ligt niet voor de hand dat dit op korte termijn (sommigen zeggen zelfs niet de komende tienduizend 

jaar) tot wereldwijde problemen en miljoenen doden leidt. Verder zijn dit soort gebeurtenissen op dat 

soort tijdschalen natuurlijk al vele malen vaker gebeurd, maar woonden er toen veel minder mensen 

aan de kusten… 

Ik heb verder dr. Edwald Hamilton niet als lid van ofwel de British Geological Society of (wat het 

vermoedelijk zou moeten zijn als de naam juist is) het British Geological Survey kunnen traceren… 

oordeelt u zelf maar hoe waarschijnlijk het is dat iemand van zo’n beroemd instituut niet te traceren 

is. 

Overigens is een derde van de wereldbevolking altijd nog meer dan twee miljard…] 

Johannes heeft dat zien gebeuren. “De zee werd bloed en de schepselen in de zee stierven en de 

schepen vergingen”. Beste vrienden, deze ramp is zich op dit moment aan het voltrekken. En ik was 

niet van plan er dit jaar weer over te spreken, totdat ik op 2 juni 2010 van deze meneer, meneer Robert 

Speijers uit Wijk bij Duurstede een ansichtkaart kreeg van het Canarische eiland La Palma. En hij 

schrijft: “Geachte heer Ouweneel, beste broeder Frank. Afgereisd voor een ‘check-up’.” Het is 

natuurlijk gewéldig dat mensen in deze wereld rondreizen om te checken of Frank Ouweneel wel 

gelijk heeft. En deze man heeft dat gedaan. “Afgereisd voor een ‘check-up’.” En hij heeft mij daarvan 

nauwkeurig verslag gebracht. Hij zegt: voorlopig is het allemaal nog Zacharia 1: 11b. En in Zacharia 

1: 11b staat: “alles is nog rustig”. Maar, zegt hij, “Althans voorlopig. Geïnformeerd omtrent de 

(vulkaan)breuk. Hij groeit snel. Sneller dan normaal. Zijn hier wel ongerust over en verwachten wel 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cumbre_Vieja
http://wet.kuleuven.be/wetenschapinbreedbeeld/lesmateriaal_geologie/wardday-lapalmatsunami.pdf
http://www.kennislink.nl/publicaties/nieuw-onderzoek-verwijst-mega-tsunami-van-la-palma-naar-verre-toekomst
http://www.kennislink.nl/publicaties/nieuw-onderzoek-verwijst-mega-tsunami-van-la-palma-naar-verre-toekomst


29 
 

een mega-tsunami. Maar wanneer…? Er groeit al vegetatie in de breuk. Slecht teken.” Hij zegt in een 

apart verslagje daarbij op een briefje, hij zegt: “de breuk is al zo breed, je kunt er lopen en er is 

begroeiing.” Hij zegt: “De breuk is in het Zuid-Westen, rechtsonder”. Hier ziet u de vulkaan en hier 

ziet u de breuk. U kunt hem op dit plaatje niet zien, maar hij zit daar en langzamerhand verdwijnt dit 

stuk in de zee. En dan schrijft hij in een apart begeleidend schrijven erbij: “De erosie is hier zó sterk, 

dat je soms zelfs maar naar een rots hoeft te kijken om hem uit elkaar te laten vallen; tegen dit gestage 

verval is geen remedie. De Cumbre Vieja-scheur groeide dit jaar met meer millimeters dan 

gebruikelijk…”. Beste vrienden, Johannes heeft in Openbaring 6 deze ramp zien gebeuren en deze 

ramp zál gebeuren als de Heer Jezus gekomen is. En het zal werkelijk de zee veranderen in bloed en 

zal werkelijk miljoenen doden tot gevolg hebben. Beste vrienden, de voortekenen van deze ramp 

gebeuren om ons heen! 

 

En dat brengt mij op andere eilanden in deze wereld. Want de gevaren van dit eiland komen van een 

vulkaan die uiteindelijk via de zee de wereld schade toe zal brengen. Zo hebben wij in 2010 meerdere 

vulkanen gezien. Feitelijk zijn de kleinere eilanden op deze aardbol in de oceanen, zijn feitelijk zelf 

vulkanen. Beste vrienden, al deze eilanden bedreigen de wereldbevolking. Ik neem u mee namelijk 

naar een ander eiland. Het eiland IJsland. Daar op het Zuiden van het eiland is een vulkaan de 

Eyjafjallajökull. En we weten wat er gebeurd is in april 2010. Deze vulkaan, deze Eyjafjallajökull, is 

uitgebarsten. En dat had allereerst gevolgen voor IJsland  zelf, maar heeft feitelijk geleid tot een ramp 

in een derde van deze wereld. Economische schade van miljarden. Johannes heeft deze ramp zich zien 

voltrekken. Wij hebben het in 2010 gezien.  

[Dat het gevolgen zou hebben voor een derde van de wereld, lijkt me duidelijk overdreven. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Luchtvaartverstoringen_door_vulkaanuitbarsting_onder_de_Eyjafjallaj%

C3%B6kull_2010 

Alleen de mensen die in die tijd vlogen, hadden er nl. last van. Blijvende gevolgen, laat staan een zee 

die in bloed verandert etc., hebben we niet gezien. Maar ja, een enkel woordje kan deze bijbelleraar al 

tot een inzicht inspireren…] 

Ik ga met u naar een ander eiland, het eiland Java. Op het eiland Java vanaf 26 oktober t/m eind 

november de constante uitbarstingen van de Merapi. Het Indonesische woord Merapi betekent nota 

bene letterlijk ‘grote berg, brandend van vuur’. Johannes heeft over de volle breedte de rampen gezien 

die al deze vulkanen over de wereld zullen brengen. Wij hebben daarvan in 2010 de voortekenen 

gezien. Beste vrienden, de Heer Jezus komt spoedig. 

[Het Javaanse woord Merapi betekent letterlijk ‘vuur-berg’. Zoals gebruikelijk overdrijft Frank ook 

weer bij de betekenis van de naam:  

http://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Merapi 

Ik heb de krantenkoppen die Frank in beeld brengt, niet kunnen vinden.] 

Maar let u op. Let u goed op, wat God over deze rampen van 2010 heeft gezegd, duizenden jaren 

geleden, door de profeten Joël, Jesaja en Amos! Leest u mee. 

 

[Volgens het scherm gaat het om de volgende teksten: Joel 2: 1-32; Jes. 50: 30; Am. 8: 9. Zoals 

bekend schuift Frank die teksten ineen en past hij ze wat aan aan zijn wensen…] 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Luchtvaartverstoringen_door_vulkaanuitbarsting_onder_de_Eyjafjallaj%C3%B6kull_2010
http://nl.wikipedia.org/wiki/Luchtvaartverstoringen_door_vulkaanuitbarsting_onder_de_Eyjafjallaj%C3%B6kull_2010
http://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Merapi
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“God spreekt: het oordeel is nabij! In de laatste dagen zullen er aswolken zijn; op de bergtoppen zal 

het geknetter van vuur klinken. Bij klaarlichte dag zal de zon veranderen in benauwende duisternis; de 

wolken zullen het licht doen verdwijnen. De volken beven en alle gezichten verbleken van angst. Voor 

hun aangezicht siddert de aarde, beeft de hemel. De zon en de maan worden zwart en de sterren 

trekken hun glans in.” Maar God voegt er wat aan toe, let u goed op: “En het zal geschieden dat ieder 

die de naam des Heren aanroept, behouden zal worden. Daarom zegt God: bekeert u tot Mij met uw 

ganse hart, want Ik ben genadig en barmhartig.” Wow! God zegt vanavond hier in Haarlem: als je dit 

ziet gebeuren, dan is het nog niet te laat. Want al deze vulkanische waarschuwingen zijn 

waarschuwingen van mij. De werkelijke ramp zal komen als de Heer Jezus de zijnen heeft 

thuisgehaald in de hemel.  

[Ik ben benieuwd wie Jes. 50: 30 kan vinden (misschien bedoelt hij vers 3, maar dan gebruikt hij het 

niet in de citaten).. Of wie het eerste vers kan vinden wat hij zogenaamd aanhaalt… 

Het tweede vers komt uit Am. 8: 9, het derde uit Joel 2: 6, het vierde uit 2: 10. Na de tekst uit Joel 2: 

32 gaat Ouweneel terug naar 2: 12 en 13 en wijzigt hij de derde persoon enkelvoud in de eerste. 

Getuigt niet van respect voor de beleden heiligheid van de tekst, maar goed, het is een redelijk minor 

aanpassing… 

Overigens is het wel spoorzoeken voor de bijbellezer… 

Naar die tekst met die aswolken ben ik erg benieuwd! Het eerste deel van de zin kan ik niet plaatsen, 

het tweede deel komt vermoedelijk uit een gekunstelde samenvoeging van delen van vers 6… 

De rest van zijn betoog is gewoon weer een bevestiging waar het voor Frank allemaal om draait en 

waarvoor alles geoorloofd is:] 

Maar God zegt vanavond: Ik waarschuw jou, want die voortekenen van die rampen, die zijn er al. En 

als jij die voortekenen ziet, zegt God vanavond, zeg ik tegen jou persoonlijk, dat als je mijn naam 

aanroept, zul je behouden worden. Dan zullen deze oordelen jou niet treffen. Je zult behouden worden 

op grond van jouw geloof in het volbrachte werk van mijn Zoon Jezus Christus. Vanavond zegt God: 

bekeer je tot Mij met je ganse hart, want Ik ben genadig en barmhartig. Ja, het bewijs van Gods genade 

en barmhartigheid wordt elke dag bewezen, want het is nog niet te laat. Gods geduld raakt op, want 

God vindt de zonde verschrikkelijk. En er zal een dag moeten komen, dat God oordelen moet. Maar 

God is liefde, en Gods liefde zegt vandaag de dag, op 21 januari 2011, Ik ben genadig en barmhartig. 

Ik laat het nog even bij voortekenen. Om te laten zien dat Ik het meen. Dat zijn voortekenen van 

vreselijke oorlogen en oordelen die deze aarde zullen treffen. Maar het zijn voortekenen. En met die 

voortekenen wil Ik zeggen dat het zal geschieden, dat als je Mijn naam aanroept, je zult behouden 

worden. U ziet het, ik heb het weer rood gemaakt. God spreekt vanavond heel persoonlijk tot u die de 

Heer Jezus nog niet heeft aangenomen. En God zegt vanavond, als je dit allemaal ziet gebeuren, en we 

zíen het gebeuren, dan zegt God: dan wil Ik daarmee persoonlijk jou waarschuwen. Roep Mijn naam 

aan en laat je redden door het bloed van Mijn Zoon Jezus Christus.  

 

En beste vrienden, dat brengt mij tot Openbaring 9. En wat u nu hoort, is ronduit schokkend! We 

hebben tot nu toe gezien de accuratesse van het woord van God als het gaat om de gebeurtenissen in 

deze wereld. In Openbaring 9 ziet Johannes letterlijk voor zich iets wat gereedgekomen is in de 

wapenindustrie in 2010. Leest u zeer serieus en consciëntieus mee. Verbaas u zich over de correctheid 

en actualiteit en gedetailleerdheid van de bijbel. Verbaas u over de tijd waarin we leven. Want juist dit 

Openbaring 9 bewijst dat we leven vlak voor de komst van de Heer Jezus. Wat ziet Johannes letterlijk 

voor zich in Openbaring 9 vers 1 tot 21? Hij ziet hier in een paar verzen dat wat hij hier neerschrijft 
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(sic). “Ik zag rook opstijgen uit de put van de afgrond; de zon en de lucht werden verduisterd door de 

rook van de put. En uit die rook kwamen sprinkhanen die uitgerust zijn tot de oorlog. Hun gedaante 

was als van paarden met kransen van goud; hun gezichten waren gezichten van mensen met 

leeuwenkoppen. Zij droegen rode, blauwe en zwavelkleurige harnassen. Zij hadden staarten als 

schorpioenen waarmee zij de mensen doodden; het gedruis van hun vleugels was vreselijk. Zij vlogen 

naar de Eufraat-rivier om de mensen te vernietigen. De mensen die niet gedood waren, bekeerden zich 

toch niet.” Hier ziet Johannes in een paar verzen opnieuw geheimzinnige krachten, de invloed van Iran 

op het welzijn van deze wereld, de invloed van Rusland en wat Johannes ziet als schorpioenen. Beste 

vrienden, hier ziet hij iets gebeuren wat ten volle deze wereld zal treffen als de Heer Jezus is gekomen. 

Beste vrienden, wat hij hier gezien heeft is letterlijk een wapen wat in 2010 van stapel is gelopen. 

Volgt u dit zeer consciëntieus! 

[Straks komen er genoeg feitelijke zaken die we kunnen checken, althans theoretisch. Dan maar even 

inzoomen op het tekstgebruik. De eerste zin van het citaat is een aanpassing van de tekst, maar 

opnieuw minor. De zin over de sprinkhanen wijzigt Ouweneel heel subtiel, maar ontzettend bewust, 

door het begin van Op. 9: 3 en een stukje van vers 7 samen te voegen. Daar staat dat het gedaante van 

de sprinkhanen was “als van paarden, die uitgerust zijn tot de oorlog en op hun koppen waren 

kransen als van goud”. Frank moet weer terug, dus schrijft vervolgens: ‘hun gedaante was als van 

paarden met kransen van goud”. Vervolgens haalt hij de leeuwenkoppen uit? Juist, een heel ander 

visioen! Namelijk de zesde bazuin, vers 17b. Vervolgens komen er de harnassen uit vers 17a, waarna 

de staarten van de schorpioenen uit vers 10 langs komen, verbonden met een citaat dat ik niet kan 

thuisbrengen: “waarmee zij de mensen doodden”. Het gedruis van de vleugels komt uit vers 9, en het 

woordje ‘vreselijk’ vind ik daar niet. Dan verbindt Frank dat weer met het volgende visioen, vers 13. 

Daar wordt tenminste gesproken over de Eufraat, maar er staat zeker niet dat de sprinkhanen daar 

naar toe vlogen. En des te minder dat zij daar naar toe vlogen om “de mensen te vernietigen”… 

Als dit gedeelte van de presentatie voorbij is, wordt ook duidelijk waarom Frank zo de hand licht met 

die teksten: hij wil ze laten aansluiten op wat hij wil gaan vertellen… Misschien moet hij de titel 

wijzigen in: Het licht van gebeurtenissen op de Bijbel?] 

Om u dat duidelijk te maken, hak ik het gedeelte in vier stukken. Het eerste wat Johannes in een 

visioen heeft gezien: “Ik zag rook opstijgen uit de put van de afgrond”. 10 september 2010, ik neem u 

mee naar een ondergrondse lanceerbunker en een ondergrondse vliegtuigwerkplaats van de Russen in 

zuidwest Rusland in Balashov. Daar in deze ondergrondse bunker werken Rusland en Iran samen aan 

het gevaarlijkste wapen dat deze wereld ooit gekend heeft en ooit zal kennen. Johannes heeft dat 

wapen letterlijk voor zich gezien. Dat wapen wordt ontwikkeld in deze ondergrondse bunker. De 

Iraniërs noemen deze ondergrondse bunker de ‘Djahanaam’. De Russen hebben hem in hun eigen taal 

vertaald en noemen hem ‘Propast’, het betekent letterlijk afgrond. “Ik zag rook opstijgen uit de put van 

de afgrond. De zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put.” Let u goed op! Daar 

ontwikkelen de Russen en de Iraniërs dit gevaarlijke wapen wat u hier ziet. 

[Balashov is een plaats in Rusland, noordelijk van de Caspische Zee: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Balashov_%28town%29 

“Djahannam” is het Arabische woord voor ‘hel’: 

http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/djahannam-

SIM_1930?s.num=11 

“Propast” komt in meerdere talen voor, maar betekent in het Russisch idd ‘afgrond’: 

http://www.sprawk.com/en/term/rus/propast%27 

http://en.wikipedia.org/wiki/Balashov_%28town%29
http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/djahannam-SIM_1930?s.num=11
http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/djahannam-SIM_1930?s.num=11
http://www.sprawk.com/en/term/rus/propast%27
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In het vervolg zal nog wel blijken dat die termen soms wel in de betreffende talen betekenen wat hij 

beweert, maar een verband met datgene waar hij naar verwijst en waar die naam zogenaamd aan 

gegeven wordt, is er niet. Omdat dat hele sprinkhaanproject niet bestaat (zoals Hendrik Jan 

Seijmonsbergen al duidelijk heeft gemaakt).] 

Eén vlucht van dit wapen over deze wereld is dodelijk voor de totale mensheid. Johannes heeft dit 

wapen letterlijk voor zich gezien. U mag er zich niet over verbazen dat de Bijbel waar is en dat er een 

tijd komt dat de profetieën uit het woord van God werkelijkheid worden. Dit wapen dat daar in de 

afrond, deze ondergrondse bunker wordt ontwikkeld ziet u hier. De Iraniërs noemen het de ‘Malaag’. 

De Russen noemen het de ‘Kuznechik’. Het betekent letterlijk Sprinkhaan. Johannes schrijft: “En uit 

de rook kwamen sprinkhanen die uitgerust zijn tot de oorlog.” Dit wapen, dat is zo geavanceerd dat de 

Iraniërs gezegd hebben: ‘Hierna ontwikkelen wij geen wapens meer want technologischer en 

geavanceerder dan dit wapen kunnen wij niet meer ontwikkelen en wij zullen met dit wapen in deze 

hele wereld grote hoogten bereiken.’ Ook de Russen zeggen dat. 

  

[Ik heb het woord ‘malaag’ niet kunnen vinden. 

Wat betreft ‘kuznechik’: dat betekent in het Russisch i.d.d. sprinkhaan, maar ik heb ook geen verband 

met een nieuw ontwikkeld wapen kunnen vinden. Wel met het gebruik van kamelen… in een eerdere 

oorlog: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kuznechik_%28camel%29 

Ouweneel brengt bij dit gedeelte de volgende kop in beeld: 

‘Teheran dicht nieuw wapen ongekende capaciteiten toe’. 

Dat is een krantenkop die over een lancering van een nieuw wapen gaat, misschien een lange-

afstandrakket of een onbemand vliegtuigje. 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/archief/article/detail/1022088/2010/08/24/Teheran-dicht-

nieuw-wapen-ongekende-capaciteiten-toe.dhtml 

De opmerkingen die Frank er aan koppelt, volgen niet uit het artikel. Maar dat is ondertussen geen 

verrassing meer…] 

Hier ziet u de interesse van de Russische premier Poetin en hij krijgt hier voorlichting van de leider 

van het sprinkhaanproject, de Russische wetenschapper Sergey Chemepovic. Let u goed op! Want 

Johannes ziet het wapen in detail. Schrikt u niet! Want wat ziet hij, dat is het tweede wat ik wil zeggen 

over dit gedeelte: “Hun gedaante was als van paarden”. Voorin de Sprinkhaan bevindt zich zoals in 

elke straaljager de snelheidmeetapparatuur. De Iraniërs noemen deze apparatuur ‘aasb’. De Russen 

noemen deze apparatuur in hun eigen taal ‘loshad’. Het betekent letterlijk ‘paard’. ‘Hun gedaante was 

als van paarden’. Waarschijnlijk heeft Johannes niet gezien dat het hier ging om snelheid-

meetapparatuur maar hij heeft het gedaante van dat toestel gezien, als een paard. Beste vrienden we 

zullen zo zien dat de Russen en de Iraniërs bezig zijn, zonder het zelf in de gaten te hebben letterlijk de 

profetieën van de bijbel te vervullen. Ik heb deze informatie uit meer dan 30 verschillende 

wetenschappelijke bladen uit deze hele wereld. 

[Zoals Hendrik Jan Seijmonsbergen al aangaf, is de “Russische wetenschapper” niet “Chemepovic”. 

Het is een meneer die Chemezov heet: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sergey_Chemezov 

‘Loshad’ betekent i.d.d. ‘paard’. 

http://www.masteranylanguage.com/cgi/f/lView.pl?li=WP7230&pc=MALRussian&tc=Animals&vm=f

c&la= 

Het woord ‘aasb’ heb ik niet kunnen vinden.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Kuznechik_%28camel%29
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/archief/article/detail/1022088/2010/08/24/Teheran-dicht-nieuw-wapen-ongekende-capaciteiten-toe.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/archief/article/detail/1022088/2010/08/24/Teheran-dicht-nieuw-wapen-ongekende-capaciteiten-toe.dhtml
http://en.wikipedia.org/wiki/Sergey_Chemezov
http://www.masteranylanguage.com/cgi/f/lView.pl?li=WP7230&pc=MALRussian&tc=Animals&vm=fc&la=
http://www.masteranylanguage.com/cgi/f/lView.pl?li=WP7230&pc=MALRussian&tc=Animals&vm=fc&la=
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De gedaante van het toestel zou dus door Johannes zijn gezien ‘als een paard’. Maar als Johannes iets 

ziet dat de gedaante van een paard heeft, hoe kan dat dan de benaming zijn voor een deel ervan?? 

In werkelijkheid ziet Johannes sprinkhanen, die eruit zien als paarden die toegerust zijn tot de strijd. 

Hij ziet geen paarden, maar omschrijft de sprinkhanen met beelden die hij elders vandaan haalt, 

bijvoorbeeld van paarden die zijn toegerust tot de strijd….] 

Wat ziet Johannes van het toestel nog meer? Deze snelheidmeetapparatuur voor in de neus van de 

Sprinkhaan is beveiligd met een behuizing van hoogwaardige metalen, zeer belangrijk. Die behuizing 

wordt door de Iraniërs genoemd ‘Tadje Talai’ en de Russen hebben die behuizing in hun eigen taal 

vertaald en noemen het ‘Venok Iz Zolota’ en het betekent letterlijk ‘krans van goud’. ‘Hun gedaante 

was als van paarden met kransen van goud’.  

 

[De Russische vertaling lijkt te kloppen. De Iraanse kan ik niet vinden. 

Wat is de link met de tekst? Omdat volgens Frank de behuizing (hij zegt trouwens hoogwaardig 

materiaal, opvallend genoeg niet ‘goud’) van hoogwaardige materialen aan de bovenkant zit… 

Overigens is een krans geen bescherming en zit die ook niet om het hele paard heen, maar een 

kniesoor die daar op let… ] 

 

Beste vrienden, Johannes ziet nog meer. Verbaas u over de accuratesse van de Bijbel! Zie hoe dicht 

wij genaderd zijn tot het moment van de komst van de Heer Jezus want de werkelijke vreselijke 

effecten van dit wapen zullen in deze wereld zichtbaar en merkbaar worden als de Heer Jezus is 

gekomen, de voortekenen wijzen erop dat dit spoedig gaat gebeuren. Want wat heeft Johannes, 2000 

jaar geleden, nog meer gezien? Midden in de neus van de sprinkhaan bevindt zich de radarsystemen. 

De Iraniërs noemen de radar ‘Sare Shier’, de Russen noemen de radar ‘Lev’. Het betekent letterlijk 

Leeuwenkop. ‘Hun gezichten waren gezichten van mensen met leeuwenkoppen’. Beste vrienden, het 

Woord van God, we hebben het in 2010 voorbij zien komen. 

                       

[Wat betreft ‘Lev’: 

http://www.sheknows.com/baby-names/name/lev 

Sommige sites geven echter de betekenis ‘leeuw’ (van het Latijnse Leo). Ik heb geen site kunnen 

vinden die ‘leeuwenkop’ als betekenis voor ‘lev’ gaf… 

De Iraanse woorden heb ik weer niet kunnen vinden. 

Overigens maakt dat ook niks uit. Er is geen enkel verband tussen ‘leeuwenkop’ en de sprinkhanen 

van de vijfde bazuin… Die term komt uit het visioen van de zesde bazuin. Overigens is dit helemaal 

bizar. Er wordt dus een term uit een ander visioen gehaald, toegevoegd aan een vers uit het eerdere 

visioen en er wordt dan een verband gelegd met Russische woorden. Maar er wordt dan een woord 

gekozen dat in het beste geval ‘leeuw’ kan betekenen… Ik snap hier helemaal niks van…] 

Onderin de Sprinkhaan bevinden zich de brandstoftanks en waarschijnlijk heeft Johannes niet geweten 

of gezien dat dat brandstoftanks zijn, maar hij heeft wel iets gezien wat er op leek. De Iraniërs noemen 

die brandstoftanks ‘zereh’ de Russen noemen die brandstoftanks ‘bronya’ en het betekent letterlijk 

‘harnas’. ‘Zij droegen rode, blauwe en zwavelkleurige harnassen’. Beste vrienden, verbaas u er niet 

over dat de bijbel waar is en zeg niet: tjonge, dat is ook toevallig! Beste vrienden, het woord van God 

is waar. Ik ben deze studie begonnen te bewijzen dat de bijbel het woord van God is. Maar dat bewijs 

wordt elke dag ondersteund met dat wat er in de wereld gebeurt. En Johannes heeft dat 2000 jaar 

geleden voorbij zien komen.  

[De term ‘zereh’ is de eerste die ik in het Perzisch heb kunnen traceren. Dat kan overigens aan de 

andere tekens liggen die het Perzisch gebruikt. De fonetische weergave van een woord hoeft niet op 

http://www.sheknows.com/baby-names/name/lev
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internet te staan… 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fulad-zereh 

Wat betreft ‘bronya’: 

http://www.thinkbabynames.com/meaning/0/Bronya 

Die brandstoftanks die Johannes dus zag, die zullen de Russen en Iraniërs wel rood, blauw en 

zwavelkleurig schilderen… Je wilt het meest dodelijke wapen ooit ter wereld tenslotte nog wel enige 

esthetische waarde meegeven…] 

Achterin het toestel in de staart bevindt zich de nucleaire bewapening. Die nucleaire bewapening 

wordt genoemd door de Iraniërs ‘agraab’ en door de Russen in hun eigen taal ‘skorpion’. De 

achterkant van de sprinkhaan wordt genoemd ‘schorpioen’. Johannes heeft het gezien! ‘Zij hadden 

staarten als schorpioenen waarmee zij de mensen doodden’. Hier ziet u de staart van een schorpioen en 

de achterkant van hun staart is het dodelijke gif voor de mensheid en datzelfde dodelijke nucleaire gif 

bevindt zich achter in de staart van de sprinkhaan. En dat klopt ook want op 22 september 2010 meldt 

het Internationaal Atoomagentschap, het IAEA, dat Iran genoeg uranium heeft voor voldoende 

bommen om de totale mensheid te vernietigen.      

[Ik heb de term ‘agraab’ niet kunnen vinden. 

Voor wat betreft ‘skorpion’. Dat betekent in Rusland misschien ‘schorpioen’ (ik kon het op de 

vertaalsites niet zo vinden). Er zijn verschillende wapens naar vernoemd (al dan niet in het Russisch), 

maar er is geen directe link met nucleaire bewapening: 

http://www.armyrecognition.com/russia_russian_army_wheeled_armoured_vehicle_uk/skorpion-

2m_light_tactical_vehicle_technical_data_sheet_specifications_description_pictures.html 

http://www.fas.org/nuke/guide/russia/theater/index.html 

Het versdeel: “zij hadden staarten als schorpioenen” komt uit de vijfde bazuin, het tweede versdeel: 

“waarmee zij de mensen doodden”, komt daarin niet voor. Sterk nog, er staat slechts dat zij de 

mensen pijnigden en niet mochten doden en dat mensen de dood zochten, maar niet vonden. Dit is 

weer een voorbeeld van schandalig tekstgebruik. 

Wat betreft de schorpioen en zijn gif: 

Scorpion sting and venom 

All known scorpion species possess venom and use it primarily to kill or paralyze their prey so that it 

can be eaten; in general, it is fast-acting, allowing for effective prey capture. It is also used as a 

defense against predators. The venom is a mixture of compounds (neurotoxins, enzyme inhibitors, etc.) 

each not only causing a different effect, but possibly also targeting a specific animal. Each compound 

is made and stored in a pair of glandular sacs and is released in a quantity regulated by the scorpion 

itself. Of the 1000+ known species of scorpion, only 25 have venom that is deadly to humans; most of 

those belong to the family Buthidae.[8][31] However, all scorpions are able to penetrate human skin 

and deliver sharp, unpleasant stings, most of which usually leave redness around the stung area. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Scorpion 

Als je het al letterlijk wilt interpreteren, dan gaat Johannes uit van schorpioenen die niet dodelijk 

steken. Voor Frank is dat niet relevant, want het gaat tenslotte om maximaal effect. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fulad-zereh
http://www.thinkbabynames.com/meaning/0/Bronya
http://www.armyrecognition.com/russia_russian_army_wheeled_armoured_vehicle_uk/skorpion-2m_light_tactical_vehicle_technical_data_sheet_specifications_description_pictures.html
http://www.armyrecognition.com/russia_russian_army_wheeled_armoured_vehicle_uk/skorpion-2m_light_tactical_vehicle_technical_data_sheet_specifications_description_pictures.html
http://www.fas.org/nuke/guide/russia/theater/index.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Scorpion
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De site van de IAEA meldt op 22 september geen nieuwe ontwikkelingen rondom Iran: 

http://www.iaea.org/newscenter/focus/iaeairan/iran_timeline7.shtml#september10 

Ik kan de kop die Frank in beeld brengt (“Iran heeft uranium voor twee bommen”), niet precies 

terugvinden, maar het lijkt op dit artikel: 

http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/1935217/2010/06/27/CIA-Iran-genoeg-

uranium-voor-twee-bommen.dhtml 

Of dit artikel: 

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Buitenland/269252/CIAdirecteur-Iran-heeft-uranium-voor-twee-

kernbommen.htm 

Beide berichten zijn van 27 juni 2010 en niet van 22 september 2010. Het gaat niet om een bericht van 

het IAEA, maar om een opmerking van de chef van de CIA. Er staat niet in dat Iran genoeg uranium 

heeft om de totale mensheid te vernietigen, maar dat ze twee kernbommen kunnen produceren. 

Onjuistheden, overdrijvingen… meer van hetzelfde, helaas.]  

Beste vrienden, Johannes heeft dit toestel zo gedetailleerd waargenomen dat hij het zelfs heeft 

gehoord. De Bijbel zegt dat hij zegt dat Johannes zegt (sic) ‘het gedruis van hun vleugels was 

vreselijk’. Deze sprinkhaan maakt een lawaai en dat lawaai is alleen genoeg om de mensheid te doden. 

Om u dat duidelijk te maken eerst de decibels van een F16. Als een F16 overvliegt produceert hij een 

geluidsterkte van plusminus 110 dB. Als de Sprinkhaan overvliegt produceert hij een geluidsterkte van 

plusminus 650 dB. Geluidsdeskundigen zeggen dat dat helemaal niet kan. Dat als dat zou gebeuren dat 

alleen al het geluid van dit toestel mensen doodt. En zo zal het ook zijn. ‘Het geluid’, zegt Johannes 

‘van hun vleugels was vreselijk’. Het moet vréselijk zijn om mee te maken dat deze sprinkhaan over 

vliegt. En beste vrienden, Johannes heeft tot in de finesses gezien wat er gaat gebeuren als de Heer 

Jezus is gekomen. Beste vrienden, in 2010 is dit toestel gereed gekomen voor gebruik. 

[Wat betreft het aantal decibels: 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Geluidsniveau 

Blijkbaar is 110-140 Db het aantal decibels dat een straaljager op 100 meter afstand produceert. Het 

lijkt er op dat 194 Db een grens is. 

Geluidsdeskundigen zeggen dus terecht dat dat niet kan: 650 Db is fantastisch (als in: van een 

fantast).  

Volgens Frank volgt dat ook duidelijk uit de tekst: het geluid was “vreselijk”. Nu staat dat er niet, er 

staat (NBV): 

“Hun vleugels maakten een geluid als het geratel van talloze wagens die ten strijde trekken”.  

Die produceren geen 650 Db en de toehoorders worden er niet door gedood. Dus als Johannes al 

dingen in finesses heeft gezien, dan zeker niet dit!] 

Ja sterker nog, en dat is het derde wat ik wil zeggen: Johannes ziet waar het toestel heenvliegt. “Zij 

vlogen naar de Eufraat-rivier om de mensen te vernietigen”. Hij ziet dus dat die toestellen 

terechtkomen in het Midden-Oosten, want u weet, de Eufraat, hier is Irak, de Eufraat stroomt dwars 

door Irak. Grote Irakese steden als Najaf en Karbala liggen aan de Eufraat. Dat betekent het eerste 

target van deze toestellen, het eerste doel, zal zijn het Midden-Oosten. Met name hebben de Russen en 

de Iraniërs het gemunt op Israël. Maar geografisch gezien, verdeelt de Eufraat onze aardbol in gelijke 

delen West en Oost. Als u een lijn trekt van de Noordpool naar de Zuidpool, gaat deze lijn over de 

Eufraat. En geografen beschouwen de Eufraat als de verdeling van de wereld in gelijke delen West en 

gelijke delen Oost. Het betekent profetisch gezien dat dit toestel over deze hele wereld zal vliegen, en 

http://www.iaea.org/newscenter/focus/iaeairan/iran_timeline7.shtml#september10
http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/1935217/2010/06/27/CIA-Iran-genoeg-uranium-voor-twee-bommen.dhtml
http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/1935217/2010/06/27/CIA-Iran-genoeg-uranium-voor-twee-bommen.dhtml
http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Buitenland/269252/CIAdirecteur-Iran-heeft-uranium-voor-twee-kernbommen.htm
http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Buitenland/269252/CIAdirecteur-Iran-heeft-uranium-voor-twee-kernbommen.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geluidsniveau
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een, een, in één vlucht de mensheid zal ombrengen. Beste vrienden, verbaas u er zich niet over dat de 

bijbel gelijk heeft.  

[Ik heb gezocht naar Franks opmerking dat de Eufraat de wereld in twee gelijke delen Oost en West 

zou verdelen. Ik heb daar niks van kunnen vinden. Als je zelf naar een kaart kijkt, dan valt toch op dat 

de nulmeridiaan niet over het Midden Oosten loopt: 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://go.hrw.com/atlas/norm_map/world.gif&imgrefurl=http://

go.hrw.com/atlas/norm_htm/world.htm&h=400&w=624&sz=56&tbnid=nBCbIfjVhnx4mM:&tbnh=8

4&tbnw=131&prev=/search%3Fq%3Dmap%2Bof%2Bthe%2Bworld%26tbm%3Disch%26tbo%3Du

&zoom=1&q=map+of+the+world&usg=__6ey9xA1YV3dpfvp48l_mz6Hk6P8=&docid=uCDijzNOfo

MWYM&hl=nl&sa=X&ei=rLEdUOakN4eS0QX094CADw&sqi=2&ved=0CI8BEPUBMAo 

Overigens zitten er nog wel meer problemen aan die bewering (ookal zou je het centrum van de aarde 

over de Eufraat laten lopen), want hetzelfde geldt vermoedelijk voor nog 100 of zo meer rivieren…  

Volgens Frank zal 1 vlucht de mensheid in de wereld ombrengen. Ik hoop dan maar dat de piloot de 

lucht in komt! Jammer ook van al die mensen op dat vliegveld en voor alle inwoners van Rusland en 

Iran… 

Onbegrijpelijk hoe Frank dat kan stellen terwijl die tekst precies het tegenovergestelde zegt. Die hele 

weergave is een schandalige vorm van het naar je hand zetten van teksten. Er staat immers niets van 

dien aard…] 

Wat ziet Johannes? Ja sterker, wat hoort ie? Hij krijgt zoveel gedetailleerde informatie dat God hem 

zelfs vertelt hoeveel militairen hierbij betrokken zullen zijn. Hij zegt: “Het getal der legerscharen”, 

ook in Openbaring 9 genoemd, in vers 16, “Het getal der legerscharen was tweemaal tienduizend 

tienduizendtallen.” Let u op, hij zegt: “Ik hoorde hun aantal”. Hij ziet hier dat tweehonderd miljoen 

militairen bij dit project zijn betrokken en ik heb tot voor kort niet begrepen waar zoveel militairen 

vandaan kwamen. Totdat de kranten meldden op 21 december 2010, dat ook India meedoet. India 

heeft inmiddels bijna 25 miljard euro in dit sprinkhaan-project geïnvesteerd. En zo langzamerhand kan 

India worden gerekend tot de landen van de opgang der zon. Het is een zeer gevaarlijke opkomende 

militaire en economische grootmacht. Beste vrienden, deze wereld bevindt zich in gebeurtenissen die 

letterlijk in de bijbel worden voorzegd. De Heer Jezus komt spoedig. 

[De kop die Frank opvoert komt dit keer uit het NRC: 

http://archief.nrc.nl/index.php/2010/December/21/Economie/17/India+en+Rusland%3A+megadeal+v

liegtuig/check=Y 

http://www.worldwide-military.com/Military%20Aircraft/Russian%20Fighters/T-50_Nederlands.htm 

Het gaat daar dus om het gevechtsvliegtuig de Sukhoi T-50. Niet om een of ander mysterieus 

sprinkhaan-project… 

Voor wat betreft de opmerking van Frank over militairen. Blijkbaar is hij er van overtuigd dat die 

militairen uit India moeten komen en dat daarmee dan het probleem is opgelost. Maar kijk eens naar 

het volgende lijstje: 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_landen_naar_aantal_militairen 

Zelfs indien India, Rusland en Iran hun reservetroepen inzetten komen ze niet in de buurt van die 200 

miljoen! Dat is toch voldoende bewijs voor het feit dat zo’n opmerking volkomen onzinnig is…] 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://go.hrw.com/atlas/norm_map/world.gif&imgrefurl=http://go.hrw.com/atlas/norm_htm/world.htm&h=400&w=624&sz=56&tbnid=nBCbIfjVhnx4mM:&tbnh=84&tbnw=131&prev=/search%3Fq%3Dmap%2Bof%2Bthe%2Bworld%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=map+of+the+world&usg=__6ey9xA1YV3dpfvp48l_mz6Hk6P8=&docid=uCDijzNOfoMWYM&hl=nl&sa=X&ei=rLEdUOakN4eS0QX094CADw&sqi=2&ved=0CI8BEPUBMAo
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://go.hrw.com/atlas/norm_map/world.gif&imgrefurl=http://go.hrw.com/atlas/norm_htm/world.htm&h=400&w=624&sz=56&tbnid=nBCbIfjVhnx4mM:&tbnh=84&tbnw=131&prev=/search%3Fq%3Dmap%2Bof%2Bthe%2Bworld%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=map+of+the+world&usg=__6ey9xA1YV3dpfvp48l_mz6Hk6P8=&docid=uCDijzNOfoMWYM&hl=nl&sa=X&ei=rLEdUOakN4eS0QX094CADw&sqi=2&ved=0CI8BEPUBMAo
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://go.hrw.com/atlas/norm_map/world.gif&imgrefurl=http://go.hrw.com/atlas/norm_htm/world.htm&h=400&w=624&sz=56&tbnid=nBCbIfjVhnx4mM:&tbnh=84&tbnw=131&prev=/search%3Fq%3Dmap%2Bof%2Bthe%2Bworld%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=map+of+the+world&usg=__6ey9xA1YV3dpfvp48l_mz6Hk6P8=&docid=uCDijzNOfoMWYM&hl=nl&sa=X&ei=rLEdUOakN4eS0QX094CADw&sqi=2&ved=0CI8BEPUBMAo
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://go.hrw.com/atlas/norm_map/world.gif&imgrefurl=http://go.hrw.com/atlas/norm_htm/world.htm&h=400&w=624&sz=56&tbnid=nBCbIfjVhnx4mM:&tbnh=84&tbnw=131&prev=/search%3Fq%3Dmap%2Bof%2Bthe%2Bworld%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=map+of+the+world&usg=__6ey9xA1YV3dpfvp48l_mz6Hk6P8=&docid=uCDijzNOfoMWYM&hl=nl&sa=X&ei=rLEdUOakN4eS0QX094CADw&sqi=2&ved=0CI8BEPUBMAo
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://go.hrw.com/atlas/norm_map/world.gif&imgrefurl=http://go.hrw.com/atlas/norm_htm/world.htm&h=400&w=624&sz=56&tbnid=nBCbIfjVhnx4mM:&tbnh=84&tbnw=131&prev=/search%3Fq%3Dmap%2Bof%2Bthe%2Bworld%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=map+of+the+world&usg=__6ey9xA1YV3dpfvp48l_mz6Hk6P8=&docid=uCDijzNOfoMWYM&hl=nl&sa=X&ei=rLEdUOakN4eS0QX094CADw&sqi=2&ved=0CI8BEPUBMAo
http://archief.nrc.nl/index.php/2010/December/21/Economie/17/India+en+Rusland%3A+megadeal+vliegtuig/check=Y
http://archief.nrc.nl/index.php/2010/December/21/Economie/17/India+en+Rusland%3A+megadeal+vliegtuig/check=Y
http://www.worldwide-military.com/Military%20Aircraft/Russian%20Fighters/T-50_Nederlands.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_landen_naar_aantal_militairen


37 
 

Maar wat ziet Johannes nog meer? Is het vierde. “De mensen die niet gedood waren, bekeerden zich 

toch niet”. Dat is de zoveelste persoonlijke waarschuwing van God vanavond aan u. God zegt 

vanavond aan u: als je dit ziet, en je kunt het checken met alle bladen die daar in de wereld over 

verschenen zijn, je kunt het checken aan mijn Woord, God zegt: als dit gebeurt, zul jij dat dan zien als 

mijn persoonlijke waarschuwing aan jou om je te bekeren. O, u mag God wel bewonderen dat hij 

zoveel pogingen doet signalen te geven om mensen wakker te maken. God zegt: deze rampen zullen 

de wereld treffen, maar het is nog niet te laat! Ik geef je voortekenen die zeer gedetailleerd 

overeenkomen met mijn Woord en ik vraag je mijn vriendelijke waarschuwing ter harte te nemen, en 

je toevlucht te nemen tot de Heer Jezus Christus.  

 

[Hoe kan het nou dat die mensen niet gedood zijn? Eén vlucht was volgens Frank toch voldoende om 

de hele wereldbevolking te doden?] 

 

Want beste vrienden, deze ramp zal de wereld treffen, we weten dat allemaal, en we hoeven ons daar 

geen illusies over te maken dat het anders zal worden. Deze wereld zal uiteindelijk te maken krijgen 

met een nucleaire ramp. En het eerste land dat zich daaraan schuldig zal maken, kon wel eens Noord-

Korea zijn. Dat konden wel eens Iran en Rusland zijn. Maar dat doet er niet toe. Deze ramp zal de 

wereld treffen. En beste vrienden, Johannes heeft die ramp meegemaakt in Openbaring 16. In de 

Openbaring 16 is Johannes letterlijk getuige geweest van een nucleaire aanval die de hele wereld 

vernietigt. Dat gaat ook zeker gebeuren als de Heer Jezus is gekomen. Maar de voortekenen hebben 

wij waargenomen, ik zal het u zo laten zien. Johannes maakt in Openbaring 16 vanaf vers 2 letterlijk 

een nucleaire ramp mee en beschrijft hem tot in detail. Hij zegt: “Ik zag felle lichtflitsen en ik hoorde 

vreselijke donderslagen. Ik voelde een heftige schokgolf. De mensen werden verzengd met vuur en 

kauwden op hun tong van pijn vanwege de grote hitte en vanwege de kwaadaardige gezwellen op hun 

lichamen. De mensen werden bedolven onder grote brokken puin van een talent zwaar (± 100 kg). 

Alle levende wezens in de rivieren en in de zee stierven.” Beste vrienden, we hebben gezien wat de 

Iraniërs en de Russen bezig zijn te doen als het gaat om nucleaire kracht en nucleaire militaire power. 

Maar de Verenigde Naties meldden op 5 oktober 2010 dat elk behoorlijk land inmiddels klaar heeft 

liggen voldoende atoomwapens om deze wereld te vernietigen. Sommige van die landen zijn 

betrouwbaar, andere landen trekken zich van geen enkele afspraak wat aan en als zij de tijd rijp achten, 

drukken zij op de rode atoombomknop. Beste vrienden, dit is geen bangmakerij, dit is letterlijke 

realiteit! Realiteit die de bijbel voorzegt dat die ook werkelijk voorbij zal komen maar waarvan wij nu 

de voortekenen zien. 

[“Deze ramp zal de wereld treffen”. Ik dacht dat het geluid alleen al voldoende was om de 

wereldbevolking om te brengen? Maar wat zien we nu? “nucleaire ramp”? Dat kan niet waar zijn! 

Waarom heeft dat vliegtuig eigenlijk nucleaire lading als alleen het geluid de mensheid al kan 

ombrengen?? 

De weergave van Openbaring 16 is weer Ouweneliaans. Niet alleen haalt hij die verzen uit 

verschillende van de schalen, maar hij geeft die zo weer en rangschikt die ook zo dat ze net de 

gevolgen van een atoombom moet weerspiegelen. Het eerste vers is daarvan een heel duidelijk 

voorbeeld. Eigenlijk alle verzen (denk ook aan de hagelstenen die ‘grote brokken puin’ worden). Wat 

een schandalige vertoning om zo met een heilige tekst (zo ziet Frank dat tenslotte) om te gaan! 

Ik heb de krantenartikelen met de volgende koppen niet kunnen vinden: 

“Atoombom weer in het middelpunt” 

en 

“Atoomwapens wereldwijd”, waarbij een foto van 9 wereldleiders is weergegeven, vermoedelijk met 
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per land het aantal kernwapens. Aangezien Gordon Brown nog op die foto’s staat, moet het een artikel 

begin 2010 zijn. 

Dat er in de wereld voldoende kernwapens zijn om de wereld te vernietigen, was volgens mij tijdens de 

Koude Oorlog al duidelijk. Dat is ook de reden dat die voorraad wordt afgebouwd. Frank vindt het 

blijkbaar beter om niet te zeggen dat de VS en Rusland juist in 2010 overeen zijn gekomen om die 

voorraad af te bouwen: 

http://nos.nl/video/149244-amerika-en-vs-tekenen-nieuw-verdrag-kernwapens.html 

Dit is weer een voorbeeld van de tactiek van de bangmakerij… al zegt Frank ook honderd keer het 

tegenovergestelde.] 

Want wat ziet Johannes in Openbaring 16 vers 9 en 11? “Ik hoorde dat de mensen God lasterden 

vanwege hun pijnen, maar zij bekeerden zich niet”.  Weer een waarschuwing vanavond. God zegt 

vanavond tegen u: u, jij, jij leest ook kranten. Jij kijkt ook naar het journaal. Jij leest ook 

wetenschappelijke bladen. U, jij, jij ziet ook in deze wereld het nucleaire gevaar opdoemen. God zegt: 

als dat gebeurt, en je ziet het om je heen, is dat mijn persoonlijke waarschuwing aan jou. Als je dat 

ziet, zie dan dat het nog niet te laat is, het zijn slechts voortekenen, en neem mijn waarschuwing ter 

harte en bekeer je, nu het nog kan!   

 

En beste vrienden, dat brengt ons tot de slotfase van Gods oordelen. Let u goed op. Een hoop 

christenen zeggen: God is toch liefde? En dan laten ze dat erbij. Het is de helft, beste vrienden, God is 

inderdaad liefde. De andere helft van Gods wezen is dat hij rechtvaardig is en heilig. En dat vergeten 

wij vaak, want dat scoort niet lekker. We hebben het liever over een lieve God die alles maar goed 

vindt en alles over zijn kant laat gaan. Dat is lekker. Maar zo is het niet, zegt de bijbel. Gods liefde 

daar hebben wij nu mee te maken, want God wacht nog met de oordelen. Maar Gods heiligheid kan op 

een dag niet meer wachten en de oordelen zullen worden uitgevoerd omdat hij een heilig God is. Maar 

beste vrienden, het is nog niet te laat! En God is een heilig God, de zonde zal moeten worden 

geoordeeld. En Johannes ziet die slotfase van Gods oordelen in Openbaring 16, in Openbaring 13 en 

Openbaring 18. Hier ziet u dat de chronologische volgorde niet altijd synchroon loopt met de 

hoofdstukken.  

 

Wat ziet Johannes? Hij hoort iets in Openbaring 16 vers 5 en 7. Beste vrienden, dat ontroert mij zeer. 

Hij hoort dat het geduld van God ten einde loopt. Nog is het niet te laat. Wat hoort Johannes? “Ik 

hoorde de engel der wateren zeggen: rechtvaardig is God Die deze oordelen heeft geveld. Ja, Here 

God Almachtige, Uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig.” Hij hoort dat er een moment komt dat 

Gods heiligheid eist dat de verschrikkelijke zonde waar God zo’n hekel aan heeft, moet worden 

geoordeeld. En dat moment zal spoedig aanbreken. Wie hoort Johannes dat zeggen? De “engel der 

wateren”. Hij hoort dat uiteindelijk de grootste gevaren die te maken hebben met Gods oordeel 

afkomstig zijn uit de zee. De zee en de rivieren. En dat behandelen wij in Openbaring 13, want daar 

ziet Johannes een geweldige ramp opdoemen uit de zee. En die ramp zal ten volle effectief worden als 

de Heer Jezus is gekomen, de voortekenen wijzen er tot in detail op. En die voortekenen zijn o.a. in 

2010 voorbij gekomen. En als ik dat behandeld heb, dan ga ik verder met Openbaring 18, waarin 

Johannes de behandeling van die oordelen afsluit.  

 

Wat ziet Johannes in Openbaring 13 over de gevaren uit de zee? In Openbaring 13 vers 1, 2, 3 en 13. 

Moet u opletten! “Ik zag uit de zee een beest opkomen; het was een luipaard gelijk en had poten als 

van een beer en een muil als van een leeuw.” “De gehele aarde ging het beest met verbazing achterna. 

http://nos.nl/video/149244-amerika-en-vs-tekenen-nieuw-verdrag-kernwapens.html
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En het doet grote tekenen: het doet zelfs vuur uit de hemel neerdalen op de aarde.” Ik neem u mee naar 

de Frans-Zwitserse grens, aan de voet van de berg Mont Blanc. Daar ligt de Genfer See.  

[In beeld komt een plaatje van de Mont Blanc en het meer van Genève.  

Voor Frank zijn beide elementen blijkbaar belangrijk. Waarom die berg belangrijk is, weet ik niet. De 

weergave in het Duits zal wel bedoeld zijn om een link te leggen met de ‘zee’ waaruit het beest 

opkomt…] 

Het meer van Genève. Daar tegen het meer van Genève ligt een ondergrondse tunnel van 27 kilometer 

lang. In deze ondergrondse tunnel die is eigendom van het CERN, het Centre Européenne de 

Recherche Nucléaire. Daar wordt nucleair onderzoek gedaan en dat onderzoek wordt betaald door alle 

rijke landen van deze wereld die gezamenlijk deelnemen in dat CERN. In deze ondergrondse tunnel 

laten ze atomen met grote snelheid op elkaar botsen om onderzoek te doen aan te materie.  

 

[Voor algemene info over het CERN zie: 

http://nl.wikipedia.org/wiki/CERN  

 

Overigens is de Franse naam ‘Organisation européenne pour la recherche nucléaire’ 

http://en.wikipedia.org/wiki/CERN ] 

 

In deze ondergrondse onderzoektunnel van 27 kilometer lang bevinden zich drie wetenschappelijke 

stations. Die wetenschappelijke stations die hebben van het CERN officiële namen gekregen. Het 

eerste station heet de ‘LHCb’, ‘luipaard’. “Ik zag uit de zee een beest opkomen, het was een luipaard 

gelijk”. Het CERN heeft het tweede station genoemd ‘Atlas’, ‘beer’. “En het had poten als van een 

beer”. En het laatste wetenschappelijke station heeft het CERN genoemd ‘Alice’, ‘leeuw’. “En het had 

een muil als van een leeuw”. In deze ondergrondse tunnel van 27 kilometer lang bevindt zich het 

grootste apparaat dat ooit door mensen is gebouwd, The Large Hadron Collider. Waarmee men met 

hoog-technologie atomen in een gigantische snelheid 27 kilometer laat rondvliegen en tegen elkaar 

laat botsen om daarbij onderzoek te doen aan de materie.  

 

[Hoe Frank nu weer bij de betekenissen van die stations komt, is echt een raadsel. In de onderstaande 

link vindt u de betekenis van LHCb: 

http://en.wikipedia.org/wiki/LHCb ] 

 

Ik laat aan het woord de leider van het onderzoek, u ziet hem hier wijzen naar het beeldscherm, het is 

Oliver Buchmueller. Let u op wat hij zegt op 30 maart 2010. Hij zegt: “Het is ons gelukt om protonen 

met een energie van 3,5 TeV (terra-elektronvolt) met elkaar te laten botsen.” Let u op, let u op! “Wij 

noemen dit fenomeen: ‘vuur uit de hemel’.” “Het doet grote tekenen, het doet zelfs vuur uit de 

hemelen neerdalen op de aarde”. En dan gaat Buchmueller verder en dan zegt ie: “Een nieuw gebied in 

de natuurkunde hebben wij thans blootgelegd: wij gaan vanaf nu oerknallen creëren en zwarte gaten 

ontdekken.” Dan gaat hij door en zegt hij: “Wij gaan waar niemand geweest is, zelfs God niet. Elke 

wereldburger zal ons werk stap voor stap met stijgende verwondering kunnen volgen.” Johannes zag: 

“de hele aarde ging het beest met verbazing achterna.” En dan gaat Buchmueller verder en dan zegt 

hij: “Wij verwachten over niet al te lange termijn de ondergang van onze globe die met grote 

zekerheid het gevolg zal zijn van de maximale protonen-crash”. Beste vrienden, of dat een deel zal 

zijn van Gods oordelen, dat weet alleen God zelf. Maar dat die oordelen zullen komen, is zeker. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/CERN
http://en.wikipedia.org/wiki/CERN
http://en.wikipedia.org/wiki/LHCb
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[Voor achtergrondinfo over Buchmueller: 

http://lpc.fnal.gov/fellows/Oliver_Buchmueller.shtml 

Zoals gebruikelijk is dat wat Ouweneel claimt dat gezegd is, niet gezegd. Het is een combinatie van 

verdraaiing, woorden van anderen die als woorden van Buchmueller worden weergegeven en dingen 

die helemaal niet gezegd zijn (zoals aan het slot, dat soort uitspraken zijn toch absurd en totaal 

ongeloofwaardig dat die van een wetenschapper bij het CERN zouden komen!): 

http://uk.reuters.com/article/2010/03/30/uk-science-cern-idUKTRE62T0VU20100330 ] 

Dat brengt mij, beste vrienden, op het laatste hoofdstuk. ‘De wereldburgers die Jezus Christus hebben 

afgewezen’, en die zijn hier in deze zaal, ‘hebben nog maar kort de tijd om Hem als Verlosser aan te 

nemen’. Ik heb u proberen duidelijk te maken dat het het uur U is en dat wij leven vlak voor de komst 

van de Heer Jezus. Al die oordelen die we hebben gezien, zullen dan werkelijkheid worden, maar zij 

gebeuren zo vlug dat de voortekenen al zichtbaar zijn. En dat brengt ons op Openbaring 18. Daar staat 

in vers 5, 8-10, 16, 17 en 19 dit (en ik vraag u vriendelijk om dit eerbiedig mee te lezen, want wat staat 

daar?): “In één uur zal Gods oordeel komen. In één uur is alles verwoest. De zonden van de mensen 

hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht. Daarom 

zullen de plagen komen: alles zal met vuur worden verbrand. Iedereen zal huilen en jammeren 

wanneer zij de rook van de verbranding zien. Alle stuurmannen, kustvaarders en zeelieden en allen die 

de zee bevaren zullen stof op hun hoofd werpen en het uitschreeuwen: stad en zee zijn in één uur 

verwoest.” 

 

Johannes heeft het gezien in Openbaring 21: “Ik zag dat de zee was verdwenen”. Beste vrienden, dat 

moment van Gods oordeel zal komen. En u vraagt zich af waarom. God is toch liefde? En ik heb u 

verteld: ja, dat is de ene helft. En ik zal u zometeen spreken over het ultieme bewijs van Gods liefde. 

Maar wat de bijbel ook zegt en wat wij vaak vergeten en wat ik al gezegd heb, is: God is ook heilig. 

En beste vrienden, u mag het geduld van God wel bewonderen! Dat God al die eeuwen al die 

ongehoorzaamheden en zonden over zijn kant heeft laten gaan. Beste vrienden, maar Johannes ziet 

waarom die oordelen komen, want hij ziet dat de zonden van de mensen zich hebben opgehoopt, hij 

zegt daar achteraan: “zij hebben zich opgehoopt tot aan de hemel”. Het geduld van God ziet hij tot een 

einde komen. Beste vrienden, God is zo heilig dat hij de zonde niet door de vingers kan zien. Er staat 

in de profetie van Habakuk hoofdstuk 1: “God is te rein van ogen om de zonden en het kwaad te zien. 

God kan het onrecht niet aanschouwen.” (vers 13). En beste vrienden, God, ik zeg het met grote 

eerbied, heeft gezocht naar een oplossing. God heeft al die zonden van de mensheid zich zien 

ophopen. En Gods heiligheid eiste oordeel, maar Gods liefde zocht een oplossing. Hoe kan ik de 

mensen bevrijden van het oordeel zonder tekort te doen aan mijn heiligheid.  

 

O beste vriend, vriendin, toen heeft God in zijn liefde alles wat hij had gegeven. Zijn eigen Zoon 

Jezus. Door hem heeft God het zondeprobleem opgelost. Dat is het ultieme bewijs van zijn liefde. Er 

staat in 1 Korinthe 15 en Handelingen 10: “Jezus is gestorven voor onze zonden.” Hij was de enige die 

het zondeprobleem kon oplossen. U en ik, wij konden dat niet. Maar de Heer Jezus heeft onze zonden 

op zich genomen. Hij de zondeloze heeft de straf gedragen voor uw en mijn zonden. En daarom zegt 

Handelingen: “Allen die in Jezus geloven ontvangen vergeving van zonden” (1Kor. 15: 3; Hand. 10: 

43). U hebt Jezus nodig. Wilt u vrij worden van het oordeel van God, willen uw zonden vergeven 

worden, letterlijk betekent dat ‘kwijtgescholden’, dan moet u uw knieën buigen voor de Heer Jezus. 

Hij is de oplossing, alleen door Hem kunt u vrij worden van het oordeel van God. Daarom zegt God 

vandaag in Haarlem in Handelingen 17: “God laat alle mensen in Haarlem en omgeving weten dat het 

de hoogste tijd is dat zij zich bekeren, omdat Hij een dag heeft bepaald waarop Hij de aardbodem zal 

oordelen.” (Hand. 17: 30, 21) God vraagt vandaag, 21 januari 2011: buig je knieën voor de Heer Jezus 

http://lpc.fnal.gov/fellows/Oliver_Buchmueller.shtml
http://uk.reuters.com/article/2010/03/30/uk-science-cern-idUKTRE62T0VU20100330
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en bekeer je tot Mij nu het nog kan! O, beste vrienden, elke keer als ik dit zeg ontroert mij dat. Het is 

het bewijs dat God dit probleem wil oplossen, maar daarvoor moet u gaan tot de Heer Jezus. En u weet 

het, u hebt daar maar weinig tijd voor, want we hebben gezien: de Heer Jezus komt spoedig. Maar 

opnieuw bewijst God zijn liefde, vanavond, want er staat in 2Petrus 3: “God heeft nog geduld, want 

Hij is zó vol liefde dat Hij niet wil dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.” 

(vers 9) Maar beste vrienden, let u goed op, daar staat “nog”! Op een dag, en Johannes heeft dat 

gezien, is dat geduld van God over. Maar het is nog niet zover. En daarom zegt God vandaag hier, in 

Haarlem, wat er staat in Jozua, Hebreeën en 2 Korinthe. God zegt vandaag: “Kies vandaag, 21 januari 

2011, wie u wilt dienen; als u Mijn stem vandaag hoort, en Gods signalen zijn glashelder, verhardt je 

hard dan niet. Nú is het nog de genade-tijd, nú is het nog de dag van de redding.” (Joz. 24: 15; Heb. 4: 

7, 2Kor. 6: 2). En misschien is hier iemand vanavond die zegt: ja, ik wil nú de Heer Jezus aannemen. 

Misschien is hier vanavond een christen die jaren geslapen heeft en die zegt: ik wil nú wakker worden, 

misschien is hier vanavond iemand die zegt: nee, ik heb de Heer Jezus nog nooit aangenomen, ik kan 

van mezelf niet zeggen dat ik een mens-in-Christus ben, maar ik zou Hem graag nú willen aannemen. 

O beste vrienden, doe het nu, want u weet nooit hoe lang de genade-tijd nog duurt. 

 

En als u dat wilt doen, zegt u mij dan na. En ik wil iedereen vragen in deze zaal, wilt u uw ogen sluiten 

en wilt u dat doen uit respect voor de degenen die nu voor de Heer Jezus wil kiezen, ookal is het er 

maar één. En weest u eerbiedig en laat er eerbied zijn, want dit is een gedenkwaardig moment als 

mensen kiezen voor de Heer Jezus. En als u voor de Heer Jezus wilt kiezen, zegt u mij maar na, maar 

doet u dat alstublieft zachtjes voor uzelf, daar heeft niemand iets bij nodig. En zegt u mij na: 

“Ik ben een zondaar, ik heb nooit of nauwelijks rekening gehouden met God.” 

“En het feit dat ik daarom door God zal worden geoordeeld maakt me bang.” 

“Maar ik dank U, Jezus, dat U ook voor mijn zonden op het kruis van Golgotha gestorven bent”.   

“Jezus, ik belijd U mijn zonden; Ik geloof in U, ik kies voor U.” 

“Ik weet dat nu voor mij begint: een gelukkig en veilig leven met U.” 

“Ik weet dat ik spoedig bij U in de hemel zal zijn en eeuwig met U mag leven.” 

 

U mag uw ogen weer opendoen. Als u mij dat zojuist hebt nagezegd, dan mag u uitzien naar de komst 

van de Heer Jezus, met allen in deze zaal die de Heer Jezus al lang kennen, dan mag u, dan is zijn 

komst goed nieuws voor u. En dat brengt mij tot het allerlaatste hoofdstuk van het laatste bijbelboek, 

Openbaring, tevens het laatste hoofdstuk van de bijbel, en daarin geeft Johannes in vers 7 en 8 van 

Openbaring 22 een slotcommuniqué, een slotverslag, want daar zegt hij: “Nadat ik, Johannes, al deze 

dingen gezien, gehoord en gevoeld had, wierp ik mij neder om Jezus te aanbidden”. En daar legt de 

Heer Jezus de hand op de schouder van Johannes en daar zegt de Heer Jezus: “Gelukkig zijn zij, in 

Haarlem en omstreken, die de woorden der profetie van dit boek bewaren.” Die niet zometeen naar 

huis gaan en overgaan tot de orde van de dag, zegt de Heer Jezus, maar die de woorden van de profetie 

van dit boek in hun hart bewaren. Vanavond zegt de Heer Jezus tot al degenen in deze zaal die zich 

christenen noemen en die het eigendom mogen zijn van de Heer Jezus door het geloof in zijn volbracht 

werk. De Heer Jezus zegt vanavond tot u wat Hij heeft gezegd in Markus 13: “Waakt dan, opdat Ik, als 

Ik kom, u niet slapende vind.” (Mk. 13: 35-37) Luister naar zijn roepstem. En de laatste zin die ik in 

deze bijbelstudie uitspreek, is ook de laatste zin van de bijbel, de laatste zin van het bijbelboek 

Openbaring, Openbaring 22 vers 21 waar de Heer Jezus zegt: “Mijn genade zij met allen. Amen.” 
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[Hiermee is volgens mij voldoende aangetoond dat Frank een groot deel van zijn ‘studie’ baseert op 

zelfverzonnen of gekopieerde fantasieverhalen. Dat hij daarnaast regelmatig bijbelteksten verdraait of 

verkeerd weergeeft en dat de bronnen die hij in beeld brengt regelmatig zijn verhaal niet 

ondersteunen. Helaas zijn dus de zaken die Hendrik Jan Seijmonsbergen en Wilbert van den Esker en 

Gerald Wagenaar eerder aan de orde stelden, geen uitzonderingen.]    

 

        

 

 

        

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

           

 

        


