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Iedereen is opnieuw blij dat wij de samenkomsten kunnen hervatten met broeders en 

zusters in de Here. Ook wij als Bijbelgetrouwe christenen werden beproefd, maar wij 

hebben een blijvende hoop in en ook  na deze periode waarbij een 

angstaanjagende sfeer werd gecreëerd over de ganse wereld. Toeval is het niet! 

Bijbelkennis is heden een noodzaak, voor uw behoud! Wijze maagden hadden olie 

genoeg! (Spr.11:9)  (Dan.12:3,4) Christenen zullen onderzoek doen in de eindtijd, dat 

is de tijd die voorafgaat aan de wederkomst.  

Henoch 76:4 Through four of the openings blow out winds of blessing and through eight 

of them blow out winds of pestilence - when they are sent in order to destroy the whole 

earth, the water upon her, all those who dwell upon her, and all those which exist in the 

waters and the dry land. 76:5 The first group of winds goes out from those 

openings called the easterly. Out of the first gate, which is in the direction of the east and 

inclines toward the south, proceed extirpation, drought, pestilence, and destruction. ( Titel 

: The twelve winds an their gates) (B.Gates ?)  

Deze winden zijn hier  een symbolische beschrijving van soort oordelen zoals de 

bazuinen en de zegels in Openbaring. Wij lezen hier over “extirpation” wat uitroeiing 

betekent, of ontvolking (Depopulation van B Gates via vacciness) )  “droucht” 

droogte, klimaatverandering “pestilence” soort pestplaag door virussen welke 

ontstekingen en koorts veroorzaken. De profeet Henoch spreekt hier over een 

eerste plaag, dit lijkt ons ontegensprekelijk het Coronavirus welke de ganse 

wereldbevolking haar gezondheid, haar dagelijks brood en haar vrijheid in groot 

gevaar brengt. Het lijkt wel een plotseling verderf vergelijk als de weeën van een 

zwangere vrouw. ( Thess.5:3) Het kan dat het virus nog langzaam zal doorgaan. 

Jezus over de eindtijd: 

24:7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en 
het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen 
hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten (pestilentiën) 
en aardbevingen in verscheidene plaatsen. 24:8 Maar al die 
dingen zijn nog maar een begin van de weeën. 
(HSV)(Sat.Vert.) ( NBG af te raden) 
 

Het evangelie van Lucas schrijft over pestziekten, als 

de longpest. 
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Is Corona een  WERELDWIJDE vloek?  
 

 God stelde de mensen eens voor de keuze: Zegen of vloek. Vandaag kan de mens 

nog steeds kiezen, luisteren naar zijn Schepper, of leven naar zijn eigen wijsheid, 

hoogmoed en wetenschap! (Deut.28:15) 

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. 

Onder het kleven dient u het besmetten door een virus te begrijpen. De Fransen 

spreken van “Virulent” venijnig kwaad en vergif, welke de gezondheid dodelijk kan 

aantasten. Dus handjes wassen! 

 

God waarschuwde eens Koning Salomo, na de bouw van de 

tempel. Het zou een huis zijn van gebed, maak er geen 

rovershol of een Vaticaan van! (Luk.19:46) God 

waarschuwde de koning om hem gehoorzaam te blijven, 

doch indien niet, lezen wij in 2 Kron.7:13 het volgende: 

 

 

2 Kronieken 7:13 Wanneer Ik de hemel toesluit, zodat er geen regen is, wanneer 
Ik de sprinkhanen gebied het land kaal te vreten, indien Ik pest 

onder mijn volk zend, 

Hier vinden wij drie soorten van straffen welke God gebruikt om zijn kinderen te 

tuchtigen. Het eerste is “droogte” geen regen, geen vruchten op het land! Dat kan 

leiden tot hongersnood. Als er toch eens een goede oogst zou zijn, zend God 

sprinkhanen, opnieuw problemen. Ook kan er pest onder het volk voorkomen. Een 

betere vertaling zoals de Jewish Study Bible schrijft: 

“If I sen dan epidemich of sickness among my people”   

God waarschuwde Zijn volk, maar ook vandaag alle heidenen! Corona kan of is al de  

eerste plaag.  God wacht tot de mens terug naar Hem zal luisteren! Vandaag kent 

men een wetteloos gedrag en dat zal toenemen!  Jezus werd door wetteloze mensen 

aan het kruis genageld. (Hand.2:23)   

Christenen leren soms, wij staan niet meer 

onder de wet het is allemaal genade. De 

vertaling van de Thora betekent duidelijk 

onderwijs van God. Jezus gaf nog meer 

uitleg over deze leer, maar schafte de wet 

niet af!  De farizeeërs hadden al weer eigen 

wetten gemaakt, welke traditie werden. Zo 

kwam er de Talmoed! Idem R.K.K. met 

kerkelijke wetten. 
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GEVOLG VAN DE CORONAVLOEK :  
ANGSTEN  BEZORGDHEID VOOR DE ONGELOVIGE ! 

    
 Dienen mensen angstig te zijn voor deze vloek? Wij vinden in Exodus 12:7  

Exodus 12:7 Vervolgens zal men van het bloed nemen en dit strijken aan 
de beide deurposten en de bovendorpel, aan die huizen, waarin men het eet. 
 
De Egyptenaren spotten met de werkwijze en geloof van de Joden en de bloedige 

tekenen welke zij aanbrachten aan hun huizen ter bescherming van de komende 

plaag. Dit spotten is een signaal voor scheuringen en afscheidingen. Scheiding 

tussen Gods volk en de Egyptenaren, ongelovigen. (Ex.32:25) Scheiding tussen 

religieuzen, ongelovigen met hun eigen wetenschap, en de Bijbelgetrouwe 

christenen.  

2 Petrus 3:3 Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters 
met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, 

 

Het bloed wijst naar het bloed van het Lam Gods, Jezus!  

En het bloed zal u dienen als een teken aan de huizen, waar 
gij zijt, en wanneer Ik het bloed zie, dan ga Ik u voorbij. Aldus 

zal er geen verdervende plaag onder u zijn, wanneer Ik het land Egypte sla. 
 

De CJB vertaling : “The death blow will not strike you”  

Deze vertaling lijkt de profeet Henoch te volgen, wat betreft die wind. Deze dodelijk 

lucht werd vroeger de zwarte dood genoemd. Dit kan slaan op de chemicaliën, of 

kwade onzichtbare virussen welke ook uit militaire vliegtuigen kunnen worden 

gestrooid.    

God sprak: Blijf in uw kot! 

 

Exodus 12:22 Daarna zult gij een bundel hysop nemen en 
in het bloed in een schaal dopen, en van het bloed in 
die schaal strijken aan de bovendorpel en aan de 
beide deurposten; niemand van u zal de deur van 
zijn huis uitgaan tot de morgen. 
 
Zij werden dan beschermd voor het aankomende 

kwaad welke de dood veroorzaakte! Het was 

beperkt tot de eerstgeborenen!  Dit bloed van het Lam wijst naar Jezus, het lam 

Gods, en dit is vandaag nog steeds geldig, geloof in het bloed van Jezus op 

Golgotha! 
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Lezer, BENT U BESCHERMD TEGEN ALLE KWAAD? 
VACCIN OF VERTROUWEN 

 

Sommigen dragen amuletten, anderen branden kaarsjes voor afgodsbeelden enz. 

men dacht de boze geesten weg te houden. Wat kan ons beschermen tegen het 

Coronakwaad? Het onderwerp ligt wel gevoelig, het lijkt op koorddansen, niet naar 

de hemel kijken en ook niet naar de afgrond van pessimisme, dus evenwicht houden. 

Tal van Bijbelteksten en beloften kunnen wij vinden, en bijzonder in onze dagen komt 

Psalm 91 in het licht. 

Psalm 91:5 Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht, 
voor de pijl, die des daags vliegt; Psalm 91:6 voor de pest, die in het duister rondwaart, 

voor het verderf, dat op de middag vernielt. 
 
 
 

Psalm 91:3 Want Hij is het, die u redt van de strik des vogelvangers, 
van de verderfelijke pest. 

 

Wanneer wij met twee mensen samenwonen, 

dan leert men dagelijks elkander beter en 

beter kennen. Wie ook elke dag met de Here 

samenleeft, leert Hem beter en beter Zijn 

gedachten kennen. De Here wordt een veilige 

schuilplaats! Vogelvangers gebruiken een net, 

mogelijks het wereldwijde “internet” ! 

Dus wij hoeven geen angst te hebben voor de coronapest! Hij zal ons redden van de 

strik, het vaccin en de biochip, het merkteken, dit zal een Bijbelgetrouwe niet 

aanvaarden.  

Wie niet op God zijn vertrouwen stelt zit naast de schuilplaats of abri! (Openb.16:2) 

Door de pest ontstonden er in de geschiedenis boetprocessies, H. Missen in de 

varkenstallen. Dit was verloren moeite!  

En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en 
er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die 

het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld 
aanbaden. Op.16:2 

BIDDEN OM UW BESCHERMING ! 
 

14 En Mijn volk, over dewelken Mijn Naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en 

bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zich bekeren van hun boze wegen; zo zal Ik 

uit den hemel horen, en hun zonden vergeven, en hun land genezen. 2 Kron.7:14 
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ISRAEL EN DE WESTBANK IN DE PROFETIEÊN! 
 

 

 

 

 

 

Israël komt momenteel op een gevaarlijk pad! Het wil de annexatie van de Westbank. 

De EU, Frankrijk en het Vaticaan verzetten zich als de V.N. De Westbank vinden wij 

in de Bijbel als de bergen van Israël.  

Waarom is deze situatie gevaarlijk? Het kan leiden tot oorlog, Gog uit Magog  of 

anderzijds tot een vals vredesverbond. Daarom zoekt Gog, Rusland, om te 

bemiddelen.  

Wat gebeurt er volgens de Bijbel? 

En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek 
van het beest en uit de mond van de valse 
profeet drie onreine geesten komen, als 

kikvorsen; Openbaring 16:14 want het zijn 
geesten van duivelen, die tekenen doen, welke 
uitgaan naar de koningen der gehele wereld, 
om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote 
dag van de almachtige God. 
 
Deze drie globalisten staan onder invloed van 

duivelse machten, en worden opgehitst tot 

oorlogsvoering. Men zoekt een wereldregering 

via het klimaat, nu via een pandemie als 

Corona! De troon van satan staat nu nog in 

Duitsland!  Waarom een vergelijk met kikkers? 

De plaag in Egypte met de kikkers was enorm 

en ondraaglijk tot in hun bed toe! Na de plaag 

verzamelde men hen op grote hopen. Zo 

zullen zij die Israël aanvallen sneuvelen op de bergen Israëls! (Ezech.38) Symbolen 

kunnen soms de weg wijzen.  

Drie kikkers waar kan men dit vinden? Wij vinden dit op het schild van de eerste 

Franse koning Clovis. Frankrijk toont opnieuw haar Jodenhaat, en het schaamlapje 

is de EU! 
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WAT GOD ZEGT DAT GEBEURT !!!! 

Ezechiël 36:1 Gij nu, mensenkind, profeteer over de bergen van Israël en 

zeg: Bergen van Israël, hoort het woord des HEREN. Zo zegt de Here HERE: omdat de 
vijand van u gezegd heeft: ha, eeuwige hoogten zijn in ons bezit gekomen, 
Ezechiël 36:3 daarom profeteer en zeg: zo zegt de Here HERE: juist omdat 
men u van alle kanten verwoest en vertreden heeft, opdat gij het bezit zoudt worden 
van het overblijfsel der volken, en omdat gij in opspraak gebracht en belasterd zijt door 
de mensen - Ezechiël 36:4 daarom, bergen van Israël, hoort het woord van de Here HERE. 
Zo zegt de Here HERE tot de bergen, de heuvels, de beekbeddingen en de dalen, tot de 
woeste puinhopen en de ontvolkte steden, die voor het overblijfsel der omwonende 
volken tot buit en tot een voorwerp van spot geworden zijn, 
Ezechiël 36:5 daarom, zo zegt de Here HERE, voorwaar, in het vuur van mijn naijver heb Ik 
gesproken tot het overblijfsel der volken en tot geheel Edom, die met hartgrondige 
vreugde en diepe minachting mijn land voor zichzelf ten erfdeel hadden bestemd om 
het volkomen uit te plunderen; Ezechiël 36:6 daarom, profeteer over het land van Israël 
en zeg tot de bergen en de heuvels, tot de beekbeddingen en de dalen: zo zegt de 
Here HERE: zie, Ik spreek in mijn naijver en in mijn grimmigheid: omdat gij de 
smaad der volken gedragen hebt,Ezechiël 36:7 daarom, zo zegt de Here HERE, zweer 
Ik: voorwaar, de volken die rondom u wonen, zullen zelf hun smaad dragen. 
 
Maar gij, bergen van Israël, zult uw takken voortbrengen en uw vruchten dragen 
voor mijn volk Israël, want nabij is zijn komst. 
Ezechiël 36:9 Want zie, Ik kom bij u en keer Mij tot u, gij zult bewerkt en bezaaid 
worden. Ezechiël 36:10 Ik zal de mensen op u talrijk maken: het ganse huis Israëls; de 
steden zullen weer bewoond en de puinhopen herbouwd worden. 
 
De Westbank behoort tot het beloofde land! Doch deze strijd kan de oorzaak worden 

om de oorlog van Gog uit magog te beginnen en te eindigen in Armageddon, waar 

Jezus zal triomferen!  

 

Biblespace, 12 juni 2020 

R.GAYTANT 
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