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Vele waakzame christen heffen hun hoofden op naar de hemel. Waarom? Zij 
verwachten de wederkomst van hun Here. Zij kijken niet naar de grond uit 
moedeloosheid! 
 
De apostel Paulus beschreef de situatie, welke er zou zijn voor de lang verwachte 
wederkomst. 
 
“Laat niemand jullie op een van manieren misleiden, want de rebellie zal niet komen 
voordat de mens der zonde zal worden geopenbaard, de zoon van het bederf”  
(Peshitta vert.)  2 Thess.2: 3 
 
Paulus waarschuwt de christenen, dat ze zich niet zouden laten bedriegen, van hun 
gezindheid, bijzonder in de eindtijd. Deze Aramese vertaling gebruikt het woord 
“rebellie” in plaats van afval. De grote opstand zal er pas komen nadat de “wetteloze” 
wereldleider voor iedereen in de wereld zal bekend zijn. Zoon van het bederf, 
ondergang en ongerechtigheid! 
Jezus werd vermoord door wetteloze mensen, de Romeinen. Jezus komt terug en 
zal daar een einde maken aan het leven van de antichrist, welke macht kreeg door 
satan aanbidding! 
 
Momenteel leven wij in een tijd waarbij vele nieuwe wetten komen van onrecht. 
 

EEN GEHEIMENIS VAN WETTELOOSHEID 
 
Want de geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, 
die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is.:8 Dan zal de wetteloze zich 
openbaren; hem zal de Here [Jezus] doden door de adem zijns monds en machteloos 
maken door zijn verschijning, als Hij komt. is diens komst naar de werking des satans 

met allerlei krachten, tekenen en 9 Daarentegen bedrieglijke wonderen, 10 en met 
allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde 
tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. 
 

Wat is hier de bedoeling van geheimhouding? 
 
Omwille dat de mens niet verder in God wil geloven, noch zijn raad of Zijn wet. Het 
einde is in zicht, Gods geduld is ten einde. Hij laat toe dat een wereldwijde pestziekte 
de wereld treft vandaag. De gevolgen zijn gevaarlijk. 
Geheimhouding betekent, verborgen houden voor het grote publiek. Demonen waren 
ook niet zichtbaar ten tijde van Mozes, ook voor de wet. 
Ook vandaag niet, ze misleiden de volkeren tot slaafse en traditionele mysterie 
aanbidding. Kaïn was de eerste welke God wil offeren op eigen wijze, en niet naar 
Gods wil. Hij werd jaloers en moordzuchtig. 
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Het ontstaan van wetteloosheid. 
  
  
Rebellie was er al voor de zondeval. Ontrouwe engelen veroorzaken enkel dood en 
vernielingen. Dit geeft erge gevolgen voor onze ganse schepping. Onze wereld is 
oud en versleten. Er is hoop er komt een nieuwe hemel en aarde, maak dat je er bij 
bent!  
De apostel schreef het volgende:  
 
Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in 
barensnood is. Rom.8:22  
 
1 Thessalonicenzen 5:3 Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, 
als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins 
ontkomen. 

 
Gevallen engelen willen nog steeds Gods 
schepping en de mens vernietigen. De 
verkrachtingen door deze engelen bij sterke 
vrouwen, veroorzaakten de komst van de reuzen 
voor de zondvloed. Vandaag ziet men nog steeds 
de namaakreuzen in steden, maar begrijpen niet 
wat de oorsprong is. Dit vinden wij terug in het boek 
van de profeet Henoch. Ook werden dieren 
geschonden door hun wetteloosheid. Natuurwetten 
werden verkracht. Mogelijks is men opnieuw bezig 
op subtiele wijze mensen en dieren te mengen, via 
medische weg? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henoch 7:5 Ze begonnen te zondigen tegen vogels, dieren, reptielen, en tegen 
de vissen, ze verslonden elkaars vlees en drinken hun bloed 6 dan klaagde de 
aarde over deze wettelozen.   
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Zo begrijpen wij dat er wezens eens ontstonden half 
mens, en half dier, monsters! Zo leerden zij de mens om 
wapens te maken. Zij inspireren mensen om biologische 
en chemische wapens te maken, welke tal van ziekten 
kunnen verspreiden en vele slachtoffers maken.  Alles 
gebeurt heimelijk!  
 
Hier vinden wij de boogschutter in het sterrenbeeld. 
Tijdens dit sterrenbeeld begon het coronavirus zich te 
verspreiden, halverwege december 2019, Covid 19 
Het doet ons denken aan een nog onbekende 
machthebber welke de wereld wil overwinnen. 
 

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. Op.6:2 
 
En de wereld was veranderd schreef de profeet Henoch !  
 
Zien wij vandaag geen gelijkaardige evolutie? Nieuwe wapens, occulte praktijken, 
hekserijen met vervloekingen. Bewuste en onbewuste satan aanbidding met 
verleidende muziek. Vrije seks neem toe, zoals in de dagen van Noach! 
 

Want zoals zij in [die] dagen vóór de zondvloed waren, etende 
en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, 

waarop Noach in de ark ging, Matteüs 24:39 en zij niets bemerkten, eer de 
zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon 

des mensen zijn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblespace, 16 febr. 2021 
https://biblespace.org 

 
R.GAYTANT 

https://biblespace.org/

