Aflevering 4 ‘Tekenen van de tijd en maatschappelijke ontwikkelingen’
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•

In 2 Timotheüs 3 vs.1-5 wordt over de ‘ontaarding’ van het menselijk
geslacht geschreven. Wanneer mensen God loslaten raken ze hun
waarde, identiteit en doel kwijt. Citaat: ‘Hoe verder een mens van God
vandaan raakt, hoe onmenselijker een mens wordt’.

•

In deze periode van ‘postmodernisme’ (er is geen absolute waarheid), is de
mensheid stuurloos op drift geraakt, met als gevolg o.a.: wetteloosheid,
normloze ethiek, individualisme en het uiteenvallen van het huwelijk en
gezin.

•

Ook in de kerk zien we hiervan de gevolgen zoals: het loslaten van de
onfeilbaarheid van Gods Woord, de oecumenische beweging die
uiteindelijk zal leiden tot één wereldreligie, de afname van Bijbelkennis en
een generatiekloof tussen ouderen en jongeren en in de kerk.

•

De Bijbel leert ons dat vlak vóór de komst van Christus het occultisme zal
toenemen. Zo komt het occultisme via verschillende verschijningsvormen
zoals: New Age, verschillende media, paranormale geneeswijzen,
sommige muziekstijlen, satanisme en de oosterse godsdiensten op ons af.
Het lijkt wel of satan weet, dat hij nog maar weinig tijd heeft (Openbaring
12 vs.12)!

•

Ook de wetenschappelijke ontwikkelingen zijn tekenend voor de eindtijd. In
Genesis 11 vs.6 lezen we dat de Here God over de mens zei: ‘dat niets
van wat zij denken voor hen onuitvoerbaar is’. Wanneer we hierbij denken
aan de genenmanipulatie, de medische wetenschap, de ontwikkeling van
kunstmatige intelligentie en de ruimtevaart, dan zijn we al een aardig eind
op weg met het bouwen van de ‘toren van Babel’ en zal het niet lang meer
duren dat God gaat ingrijpen!

•

Vragen:
1. Wanneer je in 2 Timotheüs 3 vs.1-5 over de ontaarding van de
menselijk geslacht leest, welk kenmerk is voor jou dan het meest
herkenbaar?
2. Welke opdracht hebben wij als christenen te midden van dit geslacht
(Filippenzen 2 vs.15), en hoe kunnen we deze uitvoeren?
3. Op welke manier kan er een spanningsveld tussen de wetenschap en
de Bijbel ontstaan?
4. Bid voor hen die God de rug toegekeerd hebben, en of jij voor hen een
licht mag zijn.
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