
DE LAATSTE BAZUIN

1 Corinthiers 15:52

In een ondeelbaar ogenblik, 
bij de laatste bazuin, want 
de bazuin zal klinken en de 
doden zullen onvergankelijk 
opgewekt worden en wij 
zullen veranderd worden.



1 Corinthians 15:52

In a moment, in the twinkling of 
an eye, at the last TRUMP: for 
the TRUMPET shall sound, and 
the dead shall be raised 
incorruptible, and we 
shall be changed.



DONALD TRUMP en ZEVENS

-Donald Trump is geboren, 700 dagen voor de geboorte van Israel op 14 mei 1948
-Op de dag van zijn inauguratie was hij precies 70 jaar, 7 maanden en 7 dagen oud.
-Hij werd gekozen in ‘t 7ejaar, de 7emaand en 7edag dat Netanyahu premier was in Israel
-Hij versloeg Hillary Clinton met 77 stemmen, omdat er 7 ontrouwe kiesmannen waren
-Exact 7 maand na zijn aantreden was er totale zonsverduistering (alleen VS) sinds 1776 
-Al deze gebeurtenissen vonden plaats in het Hebreeuwse jaar 5777
-Op 11/7/2018, in de 77e week van zijn presidentschap was hij de 777e rijkste man (Forbes)
-Is dit de laatste TRUMP(ET) – die ons inluidt in de laatste 7 jaar van de grote verdrukking?

-Noach was in de Ark voor 7 dagen voordat de vloed kwam (Genesis 7)



DONALD TRUMP is de 45e president van Amerika
KONING CYRUS in Jesaja 45 is degene die de tempel herbouwde

Jesaja 45:1-8
Zo zegt de HERE tot zijn gezalfde, tot Cyrus, wiens rechterhand Ik gevat heb om volken 
vóór hem neer te werpen: de lendenen van koningen ontgord Ik; om deuren vóór hem 
te openen, geen poorten blijven gesloten. Ikzelf zal vóór u uitgaan en de oneffenheden 
effenen; koperen deuren zal Ik verbreken en ijzeren grendels verbrijzelen. En Ik zal u 
geven de schatten der duisternis en de rijkdommen der verborgen plaatsen, opdat gij 
weet, dat Ik, de HERE, het ben, die u bij uw naam riep, de God van Israël. Ter wille 
van mijn knecht Jakob en van Israël, mijn uitverkorene, riep Ik u bij uw naam, gaf u 
een erenaam, hoewel gij Mij niet kendet….. Ik gordde u, hoewel gij Mij niet kendet, 
opdat men het wete… dat er is geen ander is, die het heil bewerk en het onheil schep; 
Ik, de HERE, doe dit alles



TWEEHONDERD JAAR VOORDAT CYRUS LEEFDE HAD GOD DOOR  
JESAJA GEPROFETEERD DAT HIJ DE TEMPEL ZOU HERBOUWEN

Jesaja 45:1-8
Zo zegt de HERE tot zijn gezalfde, tot TRUMP, wiens rechterhand Ik gevat heb om 
volken vóór hem neer te werpen: de lendenen van koningen ontgord Ik; om deuren 
vóór hem te openen, geen poorten blijven gesloten. Ikzelf zal vóór u uitgaan en de 
oneffenheden effenen; koperen deuren zal Ik verbreken en ijzeren grendels 
verbrijzelen. En Ik zal u geven de schatten der duisternis en de rijkdommen der 
verborgen plaatsen, opdat gij weet, dat Ik, de HERE, het ben, die u bij uw naam riep, 
de God van Israël. Ter wille van mijn knecht Jakob en van Israël, mijn uitverkorene, 
riep Ik u bij uw naam, gaf u een erenaam, hoewel gij Mij niet kendet….. Ik gordde u, 
hoewel gij Mij niet kendet, opdat men het wete… dat er is geen ander is, die het heil 
bewerk en het onheil schep; Ik, de HERE, doe dit alles



TWEEHONDERD JAAR VOORDAT CYRUS LEEFDE HAD GOD DOOR  
JESAJA 44 GEPROFETEERD DAT HIJ DE 2e TEMPEL ZOU 

HERBOUWEN ZOALS NEBUKADNESSAR IN DANIEL 4 SCHREEF

10 jaar voor dat TRUMP president werd,
is dit al geprofeteerd door Kim Clement, Mark Taylor en anderen.



ALLES WAT OVER TRUMP GEPROFETEERD WAS,
IS TOT OP HEDEN UITGEKOMEN

TRUMP IS VOOR DEZE WERELD WAT CYRUS WAS VOOR ISRAEL

Kijk wat hij sindsdien gedaan heeft t.b.v. Israel

2 Chronicles 7:14
Als mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, 

verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht 
en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de 

hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.



AFVAL of  OPNAME
Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst
van [onze] Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem,
dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert,
hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij
door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des
Heren (reeds) aanbrak. Laat niemand u misleiden, op welke
wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der
wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de
tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp
van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan
zich te laten zien, dat hij een god is – 2 Thessalonicenzen 2:1-4



AFVAL of  OPNAME
Deze tekst is vooral verkeerd begrepen vanwege slechte vertaling. De context van
deze verzen betreft de komst van onze Here Jezus en onze vereninging met Hem –
en de timing van de grote verdrukking, “alsof de dag des Heren reeds aanbrak”.

De dag van Christus 
De dag des oordeels
De dag van de orkaan
De dag van Zijn komst 
De dag der slachting
De dag van rampspoed
De dag der wrake 
De dag des onheils
De dag van Zijn toorn
Die dag

De grote dag des Heren
De dag der bezoeking
De dag van verwarring
De dag der benauwdheid
De dag van de oostenwind
De dag van het oordeel 
De dag van de grote slachting
De dag van Jacobs benauwdheid
De dag van benauwdheid en angst
De dag des Heren

De dag van vernietiging en verwoesting
De dag van de ondergang der goddelozen
De grote en geduchte dag des Heren
De dag van de Here der Heerscharen
De dag van Zijn brandende toorn
De dag van ongeneeslijke smart
De dag van de wraak des Heren
De dag van de benauwdheid en straf
De dag v/d brandende toorn des Heren
De dag van de verbolgenheid des Heren

De dag des Heren is geen 24-uurs op onze klok maar duidt op een bepaalde tijd en gebeurtenis
Al deze 30 termen hebben betrekking op de tijd van de grote verdrukking en de dag van Zijn wederkomst



AFVAL of  OPNAME
In Paulus 1e brief aan de Thessalonisenzen maakte hij het geheimenis
v/d opname bekend. Het lijkt erop dat hij in zijn 2e brief de verwarring
wilde opruimen die was ontstaan door iemand die een brief in zijn naam
had geschreven waaruit bleek dat ze de opname hadden gemist en dat
de dag des Heren was begonnen. Paulus bevestigt dat ze hier terecht
verontrust over waren, als het inderdaad zo zou zijn.

Dit alleen al zou ons moeten overtuigen dat de eerste gemeente werd
geleerd dat ze NIET door DE DAG DES HEREN - De Grote Verdrukking
zouden gaan. Dit alleen al zou voor elk weldenkend mens voldoende en
overtuigend bewijs moeten zijn dat het prilste onderwijs der apostelen
ging over de opname voor de grote verdrukking. Maar er is nog veel
meer bewijs dat we zullen tonen!



AFVAL of  OPNAME
Het woord afval in bovengenoemde Bijbelvertaling is ten onrechte afgeleid 
van het Griekse apostasia. De eerste 7 Engelse Bijbelvertalingen van het 
woord apostasia zijn allemaal terecht van het zelfstandig naamwoord
‘het vertrek’ of ‘het vertrekkende’ afgeleid.

Wycliffe Bijbel (1384) Breeches Bijbel (1576)
Tyndale Bijbel (1526) Beza Bijbel (1583)
Coverdale Bijbel (1539) Geneve Bijbel (1608)
Cranmore Bijbel (1539)

De King-James bijbel van 1611 was de 1e bijbel die feitelijk de bovenstaande 
correcte betekenis van ‘vertrek’ ten onrechte in het woord ‘afval’ vertaalde. 
Tot op deze dag is daar geen goede reden voor gegeven! 



AFVAL of  OPNAME
Veel latere vertalingen volgen deze fout en pushen de visie dat dit een ‘afval van het 
geloof’ in ‘de laatste dagen’ betekent.  Nauwgezette Bijbelstudie toont aan dat 
‘apostacia’ in bijna alle gevallen ‘vertrek van’ betekent. Dit kan onmogelijk een 
abstract vertrek van het geloof betekenen. De context toont dat dit ‘vertrek’ spreekt 
van de fysieke opname – de verandering van sterfelijke in onsterfelijke lichamen 
(1 Cor. 15:51-53) VOORDAT de mens der wetteloosheid wordt geopenbaard.

St. Jerome's Latijnse Bijbelvertaling van eind 4e eeuw (voordat Engelse vertalingen 
bestonden) gebruikt het woord discessio wat vertaald wordt als ”vertrek”.
E. Schuyler English, een van de grootste geleerden van het Grieks, vertaald dit woord 
in 2 Thessalonicenzen 2:3 als ”het vertrek”.  Trouwens ’apo’ verwijst naar het 
weggaan van de oppervlakte van een object.



AFVAL of  OPNAME
Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb?
En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn
tijd. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht)
slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is.
2 Thessalonicenzen 2:5-7

Zolang de gemeente (vol van Gods Geest) nog op aarde is (wij zijn het zout en
licht der aarde) kan de vorst der duisternis niets doen. Pas als de gemeente
weg is – in de opname, harpazo, apostacia, kan de vorst der duisternis zijn
vuile werk doen. Dat begint met een verbond met Israel voor 7 jaar.



AFVAL of  OPNAME
hoe gij u tot God bekeerd hebt, om de levende God te dienen, en uit de
hemelen zijn Zoon te verwachten, …, Jezus, die ons verlost van de komende
toorn. 1 Thessalonicenzen 1:10

Paulus zei over de opname: ”-Vermaand- Troost elkaar met deze woorden".
1 Thessalonicenzen 4:16-18..

God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid
door onze Here Jezus Christus. 1 Thessalonicenzen 5: 9.

Opmerking: 1 Thessalonisenzen 4 behandelt de Opname en pas
daarna komt 1 Thessalonisenzen 5 dat de grote verdrukking behandeld (chronologie).



AFVAL of  OPNAME
De correcte vertaling van 2 Thessalonicenzen 2:1-4 zegt:

Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van [onze] Here
Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat gij niet spoedig uw bezinning
verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een
prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag
des Heren–de grote verdrukking (reeds) aanbrak. Laat niemand u misleiden,
op welke wijze ook, want eerst moet de opname komen en de mens der
wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die
zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in
de tempel Gods zet, (na 3,5 jaar) om aan zich te laten zien, dat hij een god is



AFVAL of  OPNAME


