Na een lange tijd zonder samenkomsten, zijn wij blij om hier
opnieuw samen te kunnen komen met onze huisgemeenten.
Samenkomsten zijn heel belangrijk, hoe meer wij de “dag”
zien naderen! (Hebr.10:25) In de geschiedenis werden
christenen opgespoord welke de Bijbel lazen of enkel in bezit
hadden. De Bijbel was verboden lectuur! Geen boete wel
marteling of brandstapel!
Inquisitie, betekent opsporing, vandaag gaat de overheid de
mensen opnieuw opsporen en traceren, met het schaamlapje
van Coronabesmetting, voor je gezondheid! Dit via G5
telefoonverbinding, vaccinaties enz.
Wij behandelen verschillende Bijbelstudies met de bijzonderste punten.
JEZUS EN HET CORONA TIJDPERK
Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar,
hongersnoden zijn pestilentiën, (besmettelijke ziekten) aardbevingen zijn in verschillende plaatsen.
(Matth.24:7) (STV, KJV).

Aramese vertaling: ziekteplagen. Het coronavirus en de varianten zijn duidelijk een
teken welke Jezus aangaf tot zijn discipelen als een als een beeld van een barenswee
voor de eindtijd. De Fransen spreken van virulent, Latijn virulentus, dan virus. Dit woord
betekent, venijnig, kwaadaardig en vergif. Het Grieks: loimos, staat in iedere goede
Bijbelvertaling voor pest of pestilentie.
Israël zal door alle volken gehaat worden, dat zien wij vandaag voor onze ogen. Israël
zal in het nauw gedreven worden, grote verdrukking. Dit zijn tekenen die voorafgaan
aan de wederkomst van Jezus.

De profeet Henoch (76:4,5) schreef over winden, net als de bazuinen of de zegels in
Openbaring. Hij schreef over een eerste plaag, welke de gezondheid, dagelijks brood
en vrijheid van alle mensen in groot gevaar zou brengen.
“Winds of pestilence” Deze “pest” is het coronavirus. Corona is een wereldwijde vloek,
door ongehoorzaamheid aan de Schepper. Israël opnieuw als voorbeeld, en zeker
voor de heidenen! Niet alle pestziekten waren wereldwijd!
De HERE zal de pest aan u doen kleven, totdat zij u heeft
weggevaagd uit het land, dat gij in bezit gaat nemen. Deut.28:21

Hier is sprake over aan u doen kleven, hechten, vastzetten dit is het besmetten met
virussen. Het veroorzaakt hevige koorts en angstgevoelens, en een afname van
lichaamskracht. (Hebr. Deber betekent verderving)
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WELKE BESCHERMING TEGEN CORONA? GOD OF proef Vaccins?
Psalm 91:3 Want Hij is het, die u redt van de strik des vogelvangers,
van de verderfelijke pest. 4 Met zijn vlerken beschermt Hij u,

en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser.

Deze psalm is de meest aangehaalde Bijbeltekst
tijdens de coronacrisis. Corona is het listige werk van
de duivel. De duivel gebruikt zijn mensen, hier staan
ze als vogelvangers van een verderfelijke pestziekte.
Die vogelvangers zijn hier de rijksten op deze
aardbol. Vogels vangde men met grote netten, en
verleidende lokmiddelen, het internet is ook een
vogelnet, maar voor ongelovigen in duisternis.
De bescherming ligt onder Gods vleugels, dat
betekent, dicht bij Jezus leven, denk aan koning David. (Ps.141) Onder de vlerken
betekent: Het Hebreeuwse woord voor vlerken en Thora (Bijbelonderwijs) hebben
dezelfde getalswaarde, 611, wat een prachtig verband. De dwaze maagden niet
helemaal wakker en hadden een tekort aan olie, grondige profetische Bijbelstudie! Het
Coronavirus is met voorbedachtheid ontwikkelt. Wie als gezin samenwoont leert
elkander steeds beter kennen, wie een levenswandel met Jezus heeft, als Henoch,
leert Hem steeds beter kennen en zal worden opgenomen!
Behoed mij voor de strik die zij mij spanden, voor de vallen der bedrijvers van ongerechtigheid.
Psalm 141:10 Laten de goddelozen in hun kuilen vallen, altegader, terwijl ik ontkom.

De wereld zoekt zich op allerlei wijze zich te beschermen tegen
deze pestziekte, door mondmaskers, afstand houden, handen
wassen, in uw kot blijven, of met experimentele gevaarlijke
vaccins! Mondkapjes waren ook vroeger voor de slaven. God
sprak ook in Egypte tot Zijn volk “blijf in uw kot” en smeer het
bloed aan de deurposten! (Ex.12:22) Het bloed sprak over het
Lam Gods, Jezus!
Psalm 91:1 Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten,

vernacht in de schaduw des Almachtigen.

Bescherming tegen oorlogskwaad zoekt men op allerlei wijzen, vroeger bunkers,
kelders, atoomschuilkelders enz.
De psalm is een lied van Mozes. Kunt u het zingen? De schaduw des almachtige,
kwam voort omdat de levieten in de schaduw zaten bij de tabernakel, waar God
woonde. Mozes gebruikte dit beeld omdat dit de veiligste plaats was voor zonnebrand.
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.

Pestziekten kunnen snel en onverwachts opkomen. Mozes waarschuwde zijn volk voor
de zonden van alle afgoderij. Pijlen komen van God voor wie zich niet wil bekeren!
(Ps.7:13) en Deut.32:24
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Psalm 91:9 Want Gij, o HERE, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld ;

Deze tekst werd teruggevonden in de Qumran grotten. Men maakte van deze tekst
een soort amulet als bescherming, en werd gedragen door zwangere vrouwen als
bescherming tegen boze geesten, koorts en ziekten.
ANGSTEN DOOR CORONA

Er werd nog nooit zoveel angst over de ganse wereld vastgesteld als nu. Beter had
men angst voor de hel!
1 Thessalonicenzen 5:1 Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u
geschreven wordt: immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief in
de nacht. 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.

Ook de apostel Paulus maakt een vergelijk met weeën als Jezus. Wat hier staat als: “
plotseling verderf” staat in het Grieks: “olethros” en betekent een plots dodelijk verderf.
(Spr.1:27,29). De beschrijving van de weeën van een vrouw is een Hebraïsme,
zegswijze, en altijd bedoeld als een pijnlijke tussenkomst van God, en om later te
komen tot een nieuw leven. De Franse vertaling voor verderf staat “catastrophe” ons
bekend als corona!
Door het aanjagen met doodsangsten via de wereldwijde media en internet krijg je
alle goddelozen en religieuzen stilaan onder controle. Angst is eeuwenlang een
instrument van de duivel.
Globalisten een elite, van superrijken, hebben een plan voor wereldcontrole, een
wereldregering, en een komende wereldleider, de Bijbel noemt hem de antichrist. Men
spreekt nu al van een wereldbelasting bij de G7 Nog meer angst staat voor de deur
alles komt onder volledige controle.
En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven,
een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, Openbaring 13:17 [en] dat
niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn
naam heeft.

Het merkteken zal eens verplicht worden om al uw
burgerrechten te kunnen behouden. Een microchip op of
in uw voorhoofd of hand, arm (Hebr. Yad) zal de opvolger
zijn van verschillende vaccins, welke uw DNA zullen
beïnvloeden of wijzigen.
Deze biochip zal kankerverwekkend zijn. (Openb.16,2).
Zwellingen zijn er nu al na een Pfizer vaccin soms na twee dagen. Er zijn vaccinaties
links, maar ook rechterarm.
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Jesaja 41:10 vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik
ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.
OORZAAK VAN ALLE KWAAD
Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerten,
die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. 1 Timoteüs 6:10 Want de wortel van alle
kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben
zich met vele smarten doorboord.

Corona heeft de dagen des kwaads ingezet.
De superrijken in de eindtijd hebben schatten
opgelegd in de laatste dagen! (Jak.5:3). God
zegt ze leven “als” koningen, maar hebben
nog niet alle macht op aarde, maar zoeken
wel wereldmacht te krijgen, het zijn de
globalisten van vandaag. (Openb.17:12) Ze
worden
demonisch
geïnspireerd,
en
gevaarlijk. Ze denken, God ziet mij niet, hoe dwaas? God kent alle mensen! (Ps.33:13).
Zij zijn de vogelvangers die een net (internet en media) spannen via een geplande
verderfelijke pest, een plandemie!
ER IS ECHTE HOOP VOOR WIE ZICH BEKEERT
OF HEEFT BEKEERT TOT JEZUS !
Psalm 124:7 Onze ziel is ontkomen als een vogel uit de strik van de vogelvangers;

de strik is gebroken, en wij zijn ontkomen!

Psalm 141:9 Behoed mij

voor de strik die zij mij spanden,
voor de vallen der bedrijvers van ongerechtigheid.

Het geloof van de Bijbelgetrouwe christenen zal zwaar
worden beproefd. De duivel met al zijn middelen en bedrog
wil iedereen angst aanjagen. Angst voor boetes, angst om
uw vrijheid te ontnemen, angst voor een wereldwijde
inflatie. Hij plant een “great reset”, met Klaus Schwab, een
bedrieglijke massamanipulatie, en uitspraken als het wordt
nooit meer normaal! Hij wil onderhuidse chips verplichten voor iedereen! Gates wil het
via vaccins inplanten! Artsen krijgen spreekverbod!
Vrees voor mensen spant een strik,
maar wie op de H vertrouwt, is onaantastbaar.
Spr.29:25

ERE

Dit betekent nog niet dat een christen niet kan sterven door Covid 19. Zij die later zullen
onthoofd worden zullen ook schrik hebben, maar hier blijkt de volharding en het geloof
der heiligen! (Open.13:10) Die christenen zullen opstaan uit de dood, en met Christus
regeren als koningen. Niemand weet op welke wijze hij zal sterven, alleen God.
(Pred.9:12)
Biblespace, 12 juni 2021
https://biblespace.org

4

5

