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De apostel Paulus schreef aan de Romeinen het volgende: 
 

Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar 
delen zucht en in barensnood is.Rom.8:22 

 
Wij kunnen het probleem van het klimaat niet tegenspreken, daar zijn de natuurrampen 
het bewijs voor. Maar het gaat over de ganse schepping!  Wanneer wij horen over 
barensnood, dan weten wij dat er weeën aan voorafgaan. Ook Jezus sprak over 
weeën, als antwoord aan Zijn discipelen op de vraag: Wat is het teken van uw 
wederkomst (parousia) en de voleinding van deze wereld? 
 
Jezus antwoordde eerst om te letten op misleidingen, manipulaties, volksmisleiding 
door mensen die als vandaag voor plaatsvervangend Christus spelen! Dan haalt hij 
verschillende items aan, als oorlogen enz. Merkwaardig ook pestziekten, of pestilentiën 
(Stat.vert). Covid 19 is een wereldwijde pest als het begin der weeën!  
 
Waarom laat God dat toe? Hij is toch een liefdevolle Vader!  
Ook de aangenomen, kinderen van God zuchten door deze miserie! Maar die kinderen 
zijn niet onwetend of in duisternis. (1 Thess.5:3,4) 
 

Wie heeft hier de macht op aarde?  
 
 
Jezus werd verzocht in de woestijn door de duivel. De duivel 
kon hem voorwaardelijk alle koninkrijken der wereld in Zijn 
macht geven. Voorwaarde : de duivel wilde aanbeden 
worden. 
(Matth.4:8)  
De duivel is achter de schermen voorzitter van alle 
globalisten der aarde. Het verborgen satanisme komt al 
voorzichtig aan het licht. Zwaaien met het duivelsteken enz. 
God heeft een ander plan, hij wil redding en een nieuwe 
wereld. 
De duivel heeft nog weinig tijd. (Openb.12:12) Hij weet ook 
niet alles! 
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Wat doet hij? 
 

1 Petrus 5:8 Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat 
rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. 
 
De apostel Johannes toont wie hij is, een vader van… 
Allen wie Gods woord niet wil horen! 
 
Johannes 8:44 Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een 
mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen 
waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een 
leugenaar en de vader der leugen. 
 

Hij is de vader van wat wij noemen: Fakenews! Hij is er op uit genocides te ontwikkelen! 
Mensen te vergiftigen op allerlei wijze. Hij valt de mensen aan op hun denken, 
hersensspoelingen, erger hij wil de DNA van mensen aanvallen, hun eigen wil 
verkrachten. 
 

Wat met de wedergeboren christenen? 
 

2 Korintiërs 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is 
voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. 
Galaten 6:15 Want besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets, maar 
of men een nieuwe schepping is. 
 

In het oude verbond werd er de besnijdenis traditioneel 
ingevoerd, zij dienden de wet te volgen, daar lag geen 
behoudenis in. Iedereen overtrad de wet. In het nieuwe 
verbond zijn wij door genade behouden. (Efez.2:5)  
 
Discipelen stelden de vraag: Wie kan dan behouden 
worden? De rijke jongeling volgde traditioneel de wet van 
Mozes, doch kon Jezus niet volgen, omwille van zijn rijkdom. 
Hij kon dit niet loslaten, het was veel sterker dan zijn wil. Hij 
ging met een triestig hart verder in het leven. 
Daarom sprak Jezus : 
 

Matteüs 19:26 Jezus zag hen aan en zeide: Bij de mensen 
is dit onmogelijk, 

maar bij God zijn alle dingen mogelijk. 
 
Laten wij deze tekst niet uit zijn verband sleuren, en op alles toepassen. Het betekent 
dat God zelf kan ingrijpen in het diepste van een mens, in zijn denkwijze, in zijn 
begeerten. God maakt nog steeds mensen die Hem willen volgen, tot een nieuwe 
schepping! Deze nieuwe schepping is en grondig herstel van het DNA door een  
wedergeboorte. Opnieuw de wortel om te komen, tot het geschapen zijn naar het 
“beeld “van God.  
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Een Amerikaanse hersenspecialiste Dr. Leaf, merkte op, dat de hersenschema’s van 
een christen andere kenmerken heeft dan dat van de ongelovige, religieuze of niet 
wederegeborene.   Ieder wedergeboren mens, hetzij Jood of heiden behoort tot de 
bruid, de gemeente van Christus! Het licht dat Jezus bracht, is Zijn woord, de Bijbel, 
dus kennis van God. 
 

Johannes 8:12 Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht 
der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, 

maar hij zal het licht des levens hebben. 
 
De duivel zoekt aanbidding, op bedrieglijke wijze, door verwekking van doodsangst, en 
onder dwang zoals bij iedere valse religie of godsdienst. Hij deelt zijn macht met hen 
die hem aanbidden. (Openb.13:4) Zal zijn macht geven aan een van de groten der 
aarde, een mens, de antichrist zoals de Bijbel hem noemt. Hij zal oorlog voeren tegen 
Gods volk, hij krijgt wereldmacht. Een dictator, democratie is werd ondermijnd door 
superrijken, handelaars van multinationals. (Open.13:7)   
 
Zijn oorlog begint heel subtiel, via de gezondheid van de mens. Corona is een sleutel 
om via vaccinaties en dergelijke het DNA van de mens te beïnvloeden. Vrijheid 
afnemen is erg, maar de vrije wil van de mens manipuleren is erger. Na de opname 
komt het merkteken 666. Dan zullen zij die het evangelie hoorden en er niet op 
ingingen veranderen van gedachten en zich bekeren maar onthoofd worden. 
 
Zonder dit merkteken is men zijn burgerrechten volledig kwijt. Digitale controle zal nog 
vermeerderen. Opsporen van de besmetten zal uitgewerkt worden. De middeleeuwse 
Katholieke Inquisitie betekende ook opsporing van de “ketters” Bijbelgetrouwe 
christenen. 
 

Micha 5:14 En Ik zal in toorn en gramschap wraak oefenen over de 
volkeren die geen gehoor gegeven hebben. 

 
 
  

Johannes 3:36 Wie in de Zoon gelooft, 
heeft eeuwig leven; doch wie aan de 
Zoon ongehoorzaam is, zal het leven 

niet zien, maar de toorn 
Gods blijft op hem. 
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