Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn,
want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het
vergelden, spreekt de Here. Rom.12:19
Iedere christen begint te begrijpen dat wij leven in een tijd, zoals in de dagen van
Noach, met veel onrecht, geweld, overspel, ontucht, het huwelijk verdwijnt stilaan enz.
Gen. 6:13 De aarde was vol “geweldenarij”, het Hebreeuwse woord voor
gewelddaden hier, beschrijft Rashi, dat er een pest over de wereld zou komen, door
het zondig gedrag van de mensen, welke goeden en slechten zou doden!

Het bijzonderste kenmerk van
die tijd was volgens Genesis de
komst van de gevallen engelen,
die gemeenschap hadden met
de mensen, en sterke vrouwen
tot zich namen. Zo kwam er een
hybride nageslacht en de
reuzen, met de bedoeling de
oorspronkelijke mensheid te
vernietigen, dit was een duivels
plan. Toch was daar nog een
mens, Noach, die nog rekening hield met Gods
geboden! Noach vond genade in Gods ogen!

Wat vandaag gebeurt gaat opnieuw in dezelfde richting.
Men wil genetisch veranderde mensen creëren, welke in de dienst van de duivel en de
antichrist zullen staan. Dit kan nu gebeuren door een kwade medische ingreep of
inenting. Het wijzigen van het normale DNA, naar een vreemd soort DNA, een
pseudomens. De bedoeling is de wederkomst van Christus te kunnen verhinderen om
hier te regeren! Dit is de grote misleiding en dwaling van de eindtijd.
https://biblespace.files.wordpress.com/2021/05/de-grote-dwaling.pdf
Wij zien deze dingen voor onze ogen, en zij wijzen duidelijk naar de dag van de
opname! Wij stellen vast dat er een gewetenloze ongerechtigheid bezig is door super
rijken, vrijmetselaars, die regeren als koningen, enz. tegenover de ganse
wereldbevolking. Het Vaticaan maakt deel uit van deze misleiding.
Micha 2:1 Wee hun die ongerechtigheid bedenken en kwaad smeden
op hun legersteden, die het uitvoeren bij het morgenlicht, omdat het in de macht van
hun hand is.
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Sommige stervelingen worden schatrijk via
het uitrollen van een jarenlang voorbereid
demonisch plan (Jac.5:3)
Door het
coronagebeuren is er veel schade in alle
vormen gekomen, met bijgaand erg veel
ongerechtigheid. Er is veel straatgeweld,
opstand, door het afnemen van veel
burgerlijke vrijheid. Overheden zelf begrijpen
niet wat er aan de hand is, blindheid en
duisternis.
Duisternis is onwetendheid.
(Kol.1:13) Mensen willen het recht zelf in
handen nemen, maar, geduld, laat het over aan God er komt Gods wraak over alle
ongerechtigheid.

ONRECHT
De eindtijd wordt nog meer gekenmerkt door een sterke toename van hemeltergend
onrecht! (Op.22:11) Bijbelgetrouwe Christenen zullen natuurlijk in het vizier komen van
het duivels plan. De apostel Petrus reageert hierop:
Want dit is genade, indien iemand, omdat hij met God
rekening houdt, leed verdraagt, dat hij ten onrechte lijdt. (1 Pet.2:19)

Velen zullen worden misleid door een verlokkende ongerechtigheid, ze gaan verloren
omdat ze niet wilden luisteren naar de waarheid! (De Bijbel, Jezus) !(2 Thess.2:10)
Deze christenen hebben een goed geweten! (Peschitta).
Ongelovigen, hen wacht slechts Gods toorn en gramschap. (Rom.2:8) Ook is Israël
ons tot voorbeeld, waarbij zij afgoden dienden, en zij zullen hun ongerechtigheden
dragen. Zo dient ook ons Vlaanderen te stoppen met hun afgoden, aangeleerd door
de Babelse staatskerk in Rome! (Ezech.44:10) (Ezech.39:23). (Ezech.33:9)

WRAAK OP ONGERECHTIGHEID komt straks van god!

Omwille van enorm veel ongerechtigheid in de maatschappij worden mensen
gekwetst, benadeeld, gepest, vermoord enz. Velen vergeten dat God het weet!
Jammer voor hen die zo denken.
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Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven:
Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here.
Micha 5:14 En Ik zal in toorn en gramschap wraak oefenen over de volkeren die geen
gehoor gegeven hebben.
Wij merken op dat “alle volkeren”, lees de Verenigde Naties, welke vijandig zijn gezind
tegenover Gods volk Israël, ontstaan door duivelse invloed, zullen een einde kennen.
God zal ze verzamelen en wraak nemen. Hoe zal God dat doen? Luister naar Hem:
Zacharia 12:3 Te

dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle
natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk
verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen
verzamelen.
Zacharia 12:4 Te dien dage, luidt het woord des HEREN, zal Ik alle paarden
treffen met verbijstering, en hun berijders met krankzinnigheid;
over het huis Juda zal Ik mijn ogen openhouden, doch alle
paarden der natiën zal Ik treffen met blindheid.

https://biblespace.org

Pastor R. GAYTANT
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