Wij wensen alle broeders en zusters, alle volgers en vrienden van Biblespace
Vlaanderen een gelukkig Nieuwjaar toe. Toen 2019 begon wenste iedereen
traditiegetrouw ook elkaar geluk toe, doch als wij wat terugzien naar vandaag, dan
zijn er veel mensen welke het aardse geluk zagen voorbijvliegen als de trouwe Job,
en verdriet kennen. Daarom kunnen Bijbelgetrouwe christenen met blijdschap zich
vasthouden aan hun hoop, en wachten op de plotse wederkomst van hun Heer! In de
komende jaren! Wij weten het niet, wat wij wel weten is, dat wij dienen te kijken
naar de tekenen der tijden. Corona spant wel de boog! (Psalm 7:13)
Velen luisteren niet naar Jezus, ook Zijn volk niet, Hij voorzegde dat hun mooie
tempel zou worden afgebroken en dat geen twee stenen nog op elkaar zouden
blijven staan. In 70 na Chr. Werd deze profetie vervuld.
Waarom?
omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt, dat
God naar u omzag.(Luk.19)
Inderdaad, vandaag is er nog de tijd van genade, die loopt snel ten einde. Veel
mensen stellen zich de vraag: Waar gaat dit wereldje naartoe? Begrijpelijk, Wie naar
God niet wil luisteren, zoekt aards geluk, en merkt niets op door geestelijke blindheid.
De Bijbel staat nog vol van profetie, welke nog snel zal worden vervuld. Hemels
geluk moet men niet wensen, men moet het vastgrijpen door te geloven in Hem,
Jezus uit de Bijbel, die straks de wereld zal regeren in Vrede en te Jeruzalem!
Hemels geluk is eeuwig leven in heerlijkheid, wie wil dit niet?
Verwacht men zegen of vloek?
God verzamelde sinds 1948 Zijn volk, Hij sprak tot de ganse wereld in de 66 boeken
van de Bijbel. Petrus sprak over Joel op de pinksterdag, waarbij nog een gedeelte
van de profetie in vervulling zal gaan. 2026? Wij weten het niet. Wat we wel weten is
dat er in 2014 een eerste bloedrode maan er was in April 2014. Toch maar de
tekenen der tijden opmerken, dat leert Jezus. Nog een teken zijn de vele dwalingen,
leugens en volksbedrog!
En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de
waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. 2 Thess.2:11
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