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De angst voor de dood was er voor het eerst in de wereld, kort na de schepping. Dit 
kwam wanneer de mens ongehoorzaam was geworden aan het woord van God, wat 
wij vandaag de Bijbel noemen. Toen Adam en Eva uit de hof van Eden kwamen, en 
terechtkwamen in een vreemd land, met een ander lichaam was hun leven getekend 
door angst. 
Hun hongergevoel was nieuw, doch ze durfden niet meer te eten uit schrik voor straf 
van God, en wilden enkel eten wat God goed vond. Ze wisten niet wat hen nog zou 
kunnen overkomen. God sprak: “O Adam, waarom heb je het niet over de angst 
vooraleer u zondigde?”  (Fil.2:12)(Psalm 111:10)   
 
De wijze les voor de mensheid is kort en duidelijk. Deze wereld vandaag leeft in 
angst, en worden angstig gemaakt. God laat het toe, waarom? Vandaag wil men 
geen rekening meer houden met wat God wil. De mens maakte zich eigen goden 
naar hun eigen zin, de duivel is nog steeds hard bezig. Men kan nog steeds kiezen 
tussen Barabbas en Jezus. Weet dat Pilatus later een verschrikkelijke marteldood is 
gestorven in opdracht van de keizer!  
 

1 Petrus 5:8 Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat 
rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.  
 

ANGST VOOR DE DOOD? ANGST VOOR DE TWEEDE DOOD? 
 

Openbaring 6:2 En ik zag, en zie, een wit paard, en die 
erop zat, had een boog en hem werd een kroon 
gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te 
overwinnen. 
 
Het lijkt wel de boogschutter, van de zodiac. De 
komst van de antichrist is nabij, als tijdelijke 
overwinnaar met wereldmacht. Er zijn slechts 
vermoedens wie het kan zijn, hij kan zich nog 
openbaren, zolang er volgelingen van Jezus op 
aarde zijn.  Zijn tijd is van 23 nov tot 21 dec. De tijd 

in 2019?  De boog was een strijdwapen, een kroon symbool van grote macht. Geen 
pijlen? Dus een soort wapen welke het lichaam kan indringen zoals gifpijlen bij de 
indianen?  U begrijpt het? De tweede dood leggen wij later uit! 
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Brengt hij een plaag, pestilentie, pest, als wapen?  
 
Laten wij even onderzoeken het verband of betekenis van het woord, dood met het 
woord plaag. (Pestilentie) (Matth.24:7)  
De vertalingen in het Bijbels Hebreeuws en Grieks voor de woorden plaag en dood 
zijn wisselwerkend.  
 

Ezechiël 5:12 Een derde deel van u zal door de 
pest sterven en door de honger omkomen in uw 
midden; een derde deel om u heen zal door het 
zwaard vallen; een derde deel zal Ik naar alle 
windstreken verstrooien en achter hen zal Ik het 
zwaard trekken. 
 
 
Hier vinden wij het Hebreeuwse woord “deber”, het gewone woord voor “pest” en 
pestilentiën. De Septuaginta: Het woord: thanatos”. Dit laatste betekent dodelijke 
ziekte. “Mawet” Hebr. Is de dood. 
Wanneer wij Job lezen in de context van de goddeloze mensen, dan vinden wij dat 
het overblijfsel van de onbekeerde mensen, door de “pest” ten grave worden 
gesleept. (Job27:15) 
   
En andere Bijbelonderzoeker schreef jaren geleden het volgende: 
 
Kan het zijn, dat in de eindtijd een andere pandemie, vergelijkbaar met de pest 
over de ganse wereld zou gaan?  
 

 
Vandaag kunnen wij niet meer twijfelen met het 
Coronavirus welke zich gevaarlijk en in varianten 
over de ganse wereld verspreidt. Deze plandemie 
is nog niet voorbij. Blijf in je kot, is nog geen 
zekerheid of veiligheid: zie Ezech.33:27! 
 
 
 

Jeremia 15:2 En als zij tot u zeggen: Waar moeten wij heengaan? zeg dan 
tot hen: Zo zegt de HERE: wie bestemd is ten dode, ten dode; wie bestemd is ten 
zwaarde, ten zwaarde; wie bestemd is ten honger, ten honger; en wie bestemd is ter 
gevangenschap, ter gevangenschap.  
 
Betere vertaling: Those who are fort he plague shall go tot he plague” (Oxford study 
Bible) Opnieuw zien wij hier dat het gaat over een pestziekte als Corona! Je sterft 
niet zoals je wil God weet het! U niet. 
Jezus wist hoe Petrus zou sterven, maar Petrus wist het eerst niet! 
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EINDE VRIJHEID? 
 

Een gelijkaardige tekst vinden wij in 
Openbaring 13:10. Daar is sprake 
van in gevangenschap te gaan. 
Gevangenschap betekent hier 
mensen die hun vrijheid worden 
ontnomen. Dat is precies wat er 
vandaag in vervulling gaat  via 
manipulatie en een demonisch 
geplande angstverwekking.  
Wie zijn vrijheid wil behouden zal wat 
later de satanisten van de NWO 
dienen te volgen en zich medisch 

laten behandelen. Dit kan door ingrepen tot uiteindelijk het plaatsen van het 
merkteken 666 tot gevolg zal hebben. Het satanisch merkteken dat zeker 
kankerverwekkend is. (Openb.16:2)  
 
Deze verplichting komt zeker na de opname. Wie dan nog tot geloof in Jezus komt, 
zal worden onthoofd. MAAR ….. 
 

Openbaring 20:4 En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, 
en het oordeel werd hun gegeven; en (ik zag) de zielen 
van hen, die onthoofd waren 
om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, 
en die noch het beest noch zijn beeld hadden 
aangebeden en die het merkteken niet op hun 
voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij 
werden weder levend en heersten als koningen 
met Christus, duizend jaren lang. 
 

 
De nieuwe Guillotine modellen voor onthoofding staan al klaar in Amerika!  

 
De genadetijd is bijna ten einde! 

 

Openbaring 3:20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn 
stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en 

maaltijd met hem houden en hij met Mij. 
 

Jezus 
 

 
Biblespace, 6 febr. 2021 RONNY GAYTANT 

 

https://biblespace.org 
 

https://biblespace.org/


 
4 

 

 
  
 
 


