Wij hebben geen nieuwe profeten nodig, buiten de profeten in de Bijbel, welke God
zelf heeft gebruikt om Zijn wil en Zijn bedoelingen duidelijk te maken aan de
mensheid. Bepaalde profetieën zijn reeds in vervulling gegaan in de geschiedenis.
De laatste profetieën vervullen zich snel in de eindtijd. De Bijbel schreef regelmatig
over plagen en de pestziekten wanneer Zijn volk of de heidenen zonder God wilden
leven en hun eigen lusten en begeerten wilden vervullen. God il dat de mens
gelukkig kan leven op aarde, en geeft allen die in Christus willen geloven nog een
fantastische hoop in het hiernamaals!

Coronavirus als de pest! Waarom laat God dit toe?

Exodus 9:3 dan

zal de hand des HEREN zijn tegen uw vee, dat in het veld
is, tegen de paarden, de ezels, de kamelen, de runderen en het
kleinvee, - een zeer zware pest.
Exodus 9:4 En

de HERE zal het vee van Israël afzonderen van het vee der
Egyptenaren, zodat er geen stuk van het vee dat de Israëlieten bezitten, zal
sterven. Reeds nu had Ik mijn hand kunnen uitstrekken om u en uw
volk met de pest te slaan en zoudt gij van de aarde weggevaagd zijn;
Egyptenaren als beeld van alle ongelovige en religieuze mensen op aarde, wilden
niet voldoen aan de wil van de enige levende God, de God van Israël, schepper van
hemel en aarde.
De Bijbeltekst hierboven maakt duidelijk dat God onderscheid maakt en weet wie Hij
wil straffen en wie niet!!! Doch Hij was nog genadig, anders bestond er vandaag
geen enkele Egyptenaar!!! (Exod.9:16)
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Zegen of vloek
Leviticus 26:23 Indien

gij u door deze tuchtiging nog niet tot

Mij keert en u
tegen Mij blijft verzetten, Leviticus 26:24 dan zal ook Ik Mij
tegen u verzetten en dan zal Ik u ook zevenmaal slaan
wegens uw zonden, Leviticus 26:25 en over u een zwaard
brengen, dat wraak neemt over het verbond; wanneer
gij dan in uw steden bijeenkomt, dan zal Ik de pest
onder u zenden en gij zult aan de vijand
overgeleverd worden.

Laat u nooit iets wijsmaken, dat God niet kan of wil
straffen! God houd van Zijn volk, maar de geschiedenis
leert dat Hij ook straft wie ongehoorzaam is. Wie niet
wil luisteren, wie niet WIL geloven in zijn Schepper.
Wie liet de pest toe of de zwarte dood? Wie laat vandaag het coronavirus toe? HIJ !!!
(NUm.14:11,12)

GOD STRAFTE ZIJN VOLK ISRAËL
Deuteronomium 28:20 De

HERE zal over u de vloek, de verwarring en de bedreiging
doen komen in alles wat gij onderneemt en wat gij doet, totdat
gij verdelgd wordt en snel te gronde gaat vanwege de slechtheid
uwer daden, omdat gij Mij verlaten hebt.
Deuteronomium 28:21 De HERE zal de pest aan u doen kleven, totdat zij u heeft
weggevaagd uit het land, dat gij in bezit gaat nemen.
2 Samuël 24:15 Dus bracht de HERE de pest over Israël van de morgen af tot
aan de vastgestelde tijd, en er stierven van het volk, van Dan tot Berseba,
zeventigduizend man.
Vandaag krijgen wij bijna dagelijks de stand van zaken in verband met het
aantal besmettingen en doden, maar men weet niet wanneer het zal eindigen.
Wie weet het wel? De God van Israël. God die het westen heeft verlaten en
zich liet vangen door de dwaalleringen van het Babels christendom in Italië, in
Rome! Vandaag wil de EU een andere valse godsdienst, een dwaling
omhelzen, de Koran, een militair zakboekje!
2 Tessalonicenzen 2:11 En

daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij
de leugen geloven, 2 Tessalonicenzen 2:12 opdat allen worden geoordeeld, die de
waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de
ongerechtigheid.
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GOD LUISTERT NAAR UW GEBEDEN!
2 Kronieken 7:14 en 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.
Psalm 91:3 Want

Hij is het, die u redt van de strik des vogelvangers,
van de verderfelijke pest. Psalm 91:4 Met zijn vlerken beschermt Hij u,
en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser.
Door de pest in de geschiedenis ontstonden er de boetprocessies, en H. Missen
in de varkenstallen, vele religieuzen doen nog steeds boete en doen wat ze
hebben geleerd. Jammer genoeg verloren moeite! Jezus heeft alles volbracht
op Golgitha, Hij droeg de straf voor alle zondaars. Bidden in Geest en waarheid
helpt zeker ook nu!!!

ONBEKEERLIJKHEID
NIET WILLEN VERANDEREN VAN GEDACHTEN
Amos 4:10 Ik

heb onder u de pest gezonden, zoals in Egypte. Ik heb uw
jonge manschappen met het zwaard gedood bij het buitmaken
van uw paarden. En de stank van uw legerplaats deed Ik
opstijgen in uw neus. Toch hebt gij u niet tot Mij bekeerd, luidt
het woord des HEREN. Habakuk 3:5 Voor Hem uit gaat de pest
en koortsgloed volgt Hem op de voet.
De hoogmoed van de wetenschap zal toch ten val komen. De mens zal toch zijn
knieën moeten buigen voor Zijn Schepper.(Fil.2:10). De profeet Habakuk ziet
dat de pestziekte Hem voorafgaat.

CORONA EEN TEKEN VAN JEZUS WEDERKOMST

Lucas 21:10 Toen

zeide Hij tot hen: Volk zal opstaan

tegen volk en
koninkrijk tegen koninkrijk, Lucas 21:11 en er zullen
grote aardbevingen, en nu hier, dan daar
pestziekten (loimos) en hongersnoden zijn, en ook
vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel.
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Openbaring 6:8 En

ik zag, en zie, een vaal paard, en die
daarop zat, zijn naam
was [de] dood, en het dodenrijk volgde achter hem. En
hun werd macht gegeven over het vierde deel der
aarde om te doden, met het zwaard, met de honger,
met de zwarte dood en door de wilde dieren der
aarde.
Openbaring 18:8 Daarom

zullen haar plagen op één dag
komen: dood en rouw
en hongersnood, en zij zal met vuur verbrand worden;
want
sterk is de Here God, die haar geoordeeld heeft.
Het Coronavirus is een levensbedreigende plaag met doodsgevaar ( Grieks
plygy en thanatos) Zo staat dit eeuwenlang beschreven in het Woord van God.
Mensen sterven, niemand mag of kan afscheid nemen. Crematie volgt als een
heidense ceremonie.
HOOP : Openbaring

22:12 Zie, Ik kom plots en mijn
loon is bij Mij om een ieder te
vergelden, naardat zijn werk is.
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