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 Iedereen zal meer dan eens een keuze hebben moeten maken in zijn leven. 
Sommige keuzes kunnen een grote impact hebben voor de rest van je leven. Wij 
kunnen goede beslissingen nemen of verkeerde. Bijbelgetrouwe christenen hebben 
ook eens een keuze gemaakt, en kwamen tot levend geloof, door te kiezen voor het 
evangelie van Jezus zoals de Bijbel leert en niet anders!  Ze werden een nieuwe 
schepping! (2 Kor.5:17). De apostel Paulus schreef over hun lichaam. Het is een 
tempel geworden van de Heilige Geest! (1 Kor.6:19) Laat niemand zichzelf 
misleiden, waarschuwt Paulus. Wees niet eigenzinnig, en vertrouw niet op de 
wijsheid van de wereld! (1 Kor.6:18)  
 
Het is van groot belang hoe een christen of anderen omgaan met het lichaam van 
een wedergeboren christen, want het is een heiligdom geworden van God!  
 

1 Korintiërs 3:17 Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want 
de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig! 

 
Jezus sprak ontegensprekelijk, over de wereldwijde Corona tijd, als een begin van 
barensweeën. Dit is een signaal dat er na een tijd, nieuw leven komt. (Matth.24). De 
wetteloosheid zal toenemen, eerst komt nog de wetteloze. (Antichrist) De mens 
denkt wijzer te zijn dan God, en maakt eigen wetten. Veel valse predikers, die de 
duivel tot vader hebben, zullen verwarring zaaien onder de lauwe christenen. 
 
 

WAARHEID, LEUGEN EN TWIJFEL 
 

Deze drie woorden, hebben de mensheid ongehoorzaam gemaakt aan God. 
Vandaag leeft onze wereld goddeloos als in de tijd van Noach! Vandaag gaat het van 
kwaad tot erger! (Luc.18:8) Religie is geen geloof. (Staatskerken) 
Duivels werk! Deze oude sluwheid van de slang of draak is super werkzaam 
vandaag, en de tijd is kort! (Openbar.12:12) Geen tijd genoeg voor een goed 
onderzocht vaccin! Wie de Bijbel niet gelooft, leeft in een geestelijke duisternis, dit 
betekent blindheid van de ongelovige voor wat er nu aan het gebeuren is.  
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Vandaag is er veel tweedracht, voor of tegen het vaccin. Mensen kunnen opnieuw 
een keuze maken. Bij de eerste komst van Jezus Christus, kon men ook een keuze 
maken, tussen de leugen en de waarheid, tussen een moordenaar en Jezus! Door 
een toenmalige massamanipulatie van religieuzen en politici koos de meerderheid 
voor de vrijheid van Barabbas. (Matth.10:35) 
 
Matteüs 10:37 Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; 
en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; 
Matteüs 10:38 en wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet 
waardig. 
 

Mattheüs 10:39 Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, maar wie zijn 
leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden. 

 
De Franse Maredsous vertaling lijkt ons duidelijker: 
Celui qui tentera de sauver sa vie, la perdra: celui qui l’aura perdue à cause de moi, 
la retrouvera “  
 
Wie zijn eigen leven wil redden, lijkt ons duidelijker. Natuurlijk wil iedereen zijn eigen 
leven behouden. Maar, wij blijven stervelingen, doch wie in Jezus gelooft, zal na zijn 
aards leven, opstaan uit de dood of opgenomen worden Hem tot nieuw leven! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Zijn leven vinden” is een bekende Semitische uitdrukking. Het Lucasevangelie 
bevestigt dat duidelijk. (Luc.9:24) Jezus gebruikt dit woord “leven” dubbel. 
 

Spreuken 21:21 Wie gerechtigheid en liefde najaagt,  
vindt leven, gerechtigheid en eer. 

 

Velen verliezen hun aards leven door het volgen en vertrouwen op menselijke 
wijsheid, wetenschap, en wetten. (Jer.17:5) God wil dat men op Hem gaat 
vertrouwen in alle omstandigheden, ons denken dient te veranderen naar Zijn 
denken. (Joh.12:25). (Ps.91:2) God weet welke dood u zal overkomen. Wat opvalt is 
dat het woord “dood” en “pest” door elkaar werden gebruikt.  
Jeremia 43:11  

Hij zal komen en het land Egypte slaan: wie bestemd is ten 
dode, ten dode, en wie bestemd is ter gevangenschap, ter 

gevangenschap, en wie bestemd is ten zwaarde, ten zwaarde. 
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Wie bestemd is tot de pest, tot de pest. Wie bestemd is tot Covid 19…enz. 
 

Wie vertrouwt het vaccin? 
 

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

 
Hier kunnen wij opnieuw kiezen waar wij ons vertrouwen op zullen stellen. Velen 
twijfelen aan de betrouwbaarheid van deze medische ingreep. 
Wat vinden wij in de samenstelling van de verschillende vaccins, o.a. Pfizer, 
Nbiotech en Moderna? Zij maken gebruik van geaborteerde kinderen. De profeet 
Henoch schreef lang geleden, over vele 
abortussen of kinderoffers in de eindtijd. Wij 
stellen vast dat het Vaticaan abortussen nu 
langzaam toelaat.  
 
Wij weten dat de nieuwe Amerikaanse 
president de abortussen opnieuw volledig zal 
toelaten, welke destijds D. Trump verbood.  
 
Het gebruik maken van geaborteerde 
foetussen voor vaccins is al voldoende reden 
waarom Gods toorn zal komen. Wie deze 
vaccins goed vindt, dan aanvaard hij de 
kinderoffers.  

Dit is een 
zondig 
gedrag dat niet past bij een  
 
Bijbelgetrouw christen als aangenomen kind van 
God.  
Dit is even erg als de kinderoffers voor de afgod 
Baal of Molech waar men de baby in het vuur 

gooide, met veel trommelgeluid tijdens hun muziekfestivals. (Jer.32:35). Zo hoorde 
men het schreien van de kinderen niet! God noemt dit gruwelen. Wat zal de gruwel 
zijn der verwoesting? Een genocide voor wie de satan niet wil aanbidden?   
(Dan.11:31)  
 
 

Want wat baat het een mens de gehele wereld te winnen en 
aan zijn ziel schade te lijden? Marc.8:36 
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