“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante
tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst
soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die
niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een
aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Laatste Dagen: De Tent
Veel mensen verwachten dat er nog een tempel zal worden gebouwd in de eindtijd. Dat is vooral
gebaseerd op de woorden van Paulus aan de Thessalonicenzen. Hij zei...
2 Thessalonicenzen 2:4
De tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat
hij als God in de tempel (ναόν)(naon) van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.
Vaak weet men echter niet dat het woord dat hier voor tempel wordt gebruikt niet hetzelfde woord is dat
op andere plaatsen wordt gebruikt voor de stenen tempel.
Bijvoorbeeld...
Mattheus 21:12
En Jezus (Jesjoea) ging de tempel (ἱερόν)(hieron) van God binnen en dreef allen die in de tempel
verkochten en kochten naar buiten, en keerde de tafels van de wisselaars om en de stoelen van hen
die de duiven verkochten.
Mattheus 24:1
En Jezus (Jesjoea) ging weg en vertrok uit de tempel (ἱερόν)(hieron); en Zijn discipelen kwamen
naar Hem toe om Hem op de gebouwen van de tempel te wijzen.
Het woord dat Paulus gebruikt in de brief aan de Thessalonicenzen wordt echter gebruikt als er wordt
gerefereerd aan een tijdelijk heiligdom.
Het is hetzelfde woord dat in Openbaring wordt gebruikt als verwijzing naar de Hemelse Tempel.
Openbaring 15:5 (WV)
Daarna zag ik hoe de tempel (ναὸς)(naos), de tent der getuigenis, in de hemel geopend werd.
Er wordt zelfs genoemd dat het om de tabernakel gaat. Waarom is dat van belang? Omdat de Tent van
Ontmoeting, waarvoor Mozes de instructies aan de Israëlieten had gegeven, volgens de schrijver van
Hebreeën was gemaakt op basis van het Hemelse model ...

Hebreeën 8:5 (NBV)
Zij verrichten hun dienst in wat de afspiegeling en de voorafschaduwing is van het
hemelse heiligdom, zoals dat aan Mozes geopenbaard werd toen hij begon met het oprichten van
de tabernakel: ‘Let erop,’ staat er immers, ‘dat je alles vervaardigt volgens het ontwerp dat je op
de berg getoond is.’
Wat wil dat dus zeggen? Het veronderstelt dat de Hemelse tempel eigenlijk een Tent van Ontmoeting is,
net zoals degene die Mozes had gemaakt. Het was immers de blauwdruk voor Mozes.
Dus we zien dat het woord wat Paulus gebruikte in relatie tot de plaats waar de Antichrist zich zal
vestigen, het woord voor Tabernakel is en niet voor de tempel van steen.
Daarbij is het woord dat Paulus gebruikt hetzelfde woord dat hij gebruikt als hij erop wijst dat wij een
geestelijke tempel zijn.
1 Corinthiërs 3:16, 17
Weet u niet dat u Gods tempel (ναὸς)(naos) bent en dat de Geest van God in u woont? Als iemand
de tempel (ναόν)(naon) van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want de tempel
(ναὸς)(naos) van God is heilig, en deze tempel bent u.
Dat is omdat wij mobiel zijn. Net zoals de Tent van Ontmoeting. Nogmaals, dit woord verwijst niet naar
een tempel gemaakt van steen, maar naar een tabernakel die mobiel is.
Nu we dit hebben vastgesteld, vinden we woorden van Paulus, dat de Antichrist zich zal vestigen in
Jahweh’s Tent van Ontmoeting en niet in een tempel van steen, veel aannemelijker.
Er zijn mensen die geloven dat de tempel waarin de Antichrist zich zal vestigen slaat op de harten van
Jahweh’s volk vanwege het vers waarin staat dat wij nu de tempel zijn.
Maar hoe kan de Antichrist zich in onze harten vestigen? Als we hem zouden toestaan om zoiets te
doen, zouden we dan nog steeds de Tempel van Jahweh worden genoemd? Het slaat toch nergens op dat
gelovigen de Antichrist zouden toestaan om zich in onze harten te vestigen? Als we dat toestaan, zijn we
dan nog steeds volgelingen van Jahweh? Het lijkt gewoon niet te kloppen
Wij geloven dat het aannemelijker is dat Paulus ons vertelt dat de Antichrist zich zal vestigen in
Jahweh’s Tent van Ontmoeting, dan te geloven dat hij zich in onze harten zal vestigen. En het is volgens
ons heel goed mogelijk dat de Tent van Ontmoeting in plaats van een stenen tempel zal worden
gebruikt...
Gewoon iets om over na te denken.
Sjalom
Het is ons gebed dat je gezegend werd door dit onderwijs. Denk eraan om altijd alles te toetsen.
Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net
(Engelstalig onderwijs)
Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
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