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De tijd vliegt snel, gebruik hem wel, ook het profetische 

woord gaat snel in vervulling. De woorden van Jezus doen 

ons nadenken wanneer Hij sprak over de tijd voor Zijn 

wederkomst om al zijn volgelingen tot zich te nemen, 

gestorven of nog levend! 

Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door 
de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet 
staan – wie het leest, geve er acht op - laten dan wie in Judea 
zijn, Matteüs 24:16 vluchten naar de bergen. 

 
Dit is hier een tijdstip, na de opname. Is dit het begin van 

de zevenjarige verdrukking? Wordt straks de derde tempel 

gebouwd? Zal men toch een deal sluiten met andere 

goden? (Exod.23:32). Laten wij even kijken naar wat een 

gruwel betekent. Meestal in de Bijbel leren wij dit als een afgodsbeeld. Doch het 

betekent ook alles wat met occulte praktijken te maken heeft. De gruwel is een soort 

wapen dat de dood kan veroorzaken. Daarom gaat vluchten roept Jezus!  Onder 

verwoesting begrijpen andere uitleggers een  “ontvolking” depopulation? De 

Aramese vertaling schrijft: Een onrein teken van verwoesting. Onrein, onzedelijk, 

seksuele immoraliteit. (Openb.17:4) Destijds werd er een zwijn geofferd in de tempel. 

Of een afgodsbeeld geplaatst van Zeus door Antiochus. Vandaag beeld of 

beeldscherm. 

HET BEELD 

Doch wij letten vandaag op de materie van dit “beeld”.  

Dit beeld of beeldvorm zal een “cryptisch karakter” 

hebben en permanent actief.  Dit zou wijzen op een occult, 

verborgen wereldwijd systeem. (Oxford studie)  

The cryptic character of this material! Wij denken meteen 

door de context aan een wereldwijde verleidende 

cryptovaluta, om overal snel digitaal te betalen met QR-code of later met uw 

ingeplant merkteken 666. Deze chip kan op uw voorhoofd of op uw hand. Hebreeuws 

“Yad” is handen en arm!  God of de Mammon ieder zal zijn keuze maken, of bij wet 

verplicht.  

Wij vinden hierbij een aansluitende tekst in het boek Openbaring voor na de opname! 

En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn 

te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij 

een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) 

levend geworden is. Openbaring 13:15 En hem werd gegeven om aan het beeld van 

het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en 

maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 
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De wond van het zwaard (oorlog) wijst naar de gevolgen van de laatste twee 

wereldoorlogen, bijzonder voor Duitsland, waar nu nog de troon van de satan staat, 

overgebracht uit Pergamum uit Turkije.   

Het beeld is een vervloekt mysterieus ding, afbeelding van een persoon, (?) doch 

waarachter een demon of satan schuilt en een stem laat horen. Het dient bij wet 

aanbeden te worden, voor iedere weigeraar, welke dan tot geloof is gekomen in 

Jezus, staan de guillotines nu als klaar! Doch ze zullen opstaan! 

WAT LEERT ONS DANIEL? 

 

 

 

 

 

 

Men kon tegen de profeet Daniel geen aanklacht maken voor wetsovertreding. Men 

maakte koninklijke besluiten, waarbij de profeet zijn God niet meer mocht aanbidden! 

Hij mocht geen andere goden of mensen aanbidden! Men maakte dus wetten om de 

profeet te kunnen aanklagen en zijn vrijheid af te nemen.  

Herhaalt de duivelse Babelse geschiedenis zich terug via de globalisten?   

Dus Daniel weigerde de overheid de koning, te gehoorzamen! Welk kwaad schuilt er 

achter al de koninklijke besluiten voor Daniel destijds, en vandaag en morgen voor 

wie Jezus wil volgen, na de opname, in de ganse wereld.  

Zij dienden het gouden beeld van Nebukadnezar te aanbidden, een tegenbeeld van 

de straks komende antichrist. Daniel ging in gebed, en werd in de leeuwenkuil 

geworpen, en God gaf de nodige bescherming met zijn engel! (Dan.6:24) Hij 

ontsnapte de dood! De Babelse leeuwen stonden machteloos! 

EEN VERBOND met de dood 

Sluit de antichrist eerst een verbond of verdrag om de derde tempel te kunnen 

bouwen? Wordt dit een valstrik? Zou men dit toch doen tegen de wil van God? 

(Exod.34:15).  

Men wilde niet luisteren naar de profeten! 

De profeet Daniel schrijft over dat verbond of een alliantie. Ook de profeet Jesaja 

schrijft over een “verbond met de dood”.  

Jesaja 28:15 Omdat gij zegt: Wij hebben een verbond met de dood gesloten en 

met het dodenrijk een verdrag gemaakt; wanneer de “voortstormende gesel” 

doortrekt, zal hij ons niet bereiken, want wij hebben leugen tot onze schuilplaats 

gesteld en in bedrog ons verborgen – Dodenrijk STV hel. (Sheol) 
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Deze profetie staat duidelijk in het licht van de eindtijd. Het 

gaat vooraf aan de laatste jaarweek, welke Israël zal 

ondergaan. Israel stelde hier zijn vertrouwen tot 

bescherming op Egypte, beeld van de ongelovige politieke 

wereld. Op Egypte vertrouwen is als op de dood 

vertrouwen. De Egyptische dodenboeken zijn zeer bekend.  

Ze wilden niet naar hun profeet Jesaja luisteren en spotten met hem!  Ze zullen een 

zware neergang krijgen zoals ten tijde van koning Achaz, een twijfelaar, welke zijn 

eigen zoon door het vuur liet gaan, kinderoffer aan Moloch! Jeruzalem zal wellicht 

door de V.N.  legers omsingeld worden en de verwoesting is nabij. Luc.21:21! Israel 

komt nu meer en meer onder druk. Aanslagen kun je zien als een langdurige gesel. 

Israel dacht dat die plaag niet over hen zou komen, door hun deal met de duivel! 

De voortstormende pijnlijke gesel, staat in 

andere vertalingen als een 

“overweldigende plaag” of 

“overvloeiende plaag” beschreven. (NIV) 

(Berean)  

Dit lijkt op, of is, het wereldwijde 

verspreide coronavirus. En dan een prik 

als een pijl, een complot met een hoer, de 

R.K.K. met de wereldpolitiek en de rijkste 

kooplieden op aarde.  (NWO) (Openbar. 18:3) ! KU Leuven : Straf van God? De paus 

laat weten dat het geen straf is van God, logisch hij begrijpt de Bijbel niet!  

Corona is een signaal van God 

God roept op tot bekering, als de antichrist in het Vaticaan en de regeringen niet 

oproepen tot bekering dan dienen de wedergeboren christenen dit te doen! Dit soort 

christenen zijn de bruid van Christus, en zullen straks hun hemelvaart ervaren! 

verscheen de HERE aan Salomo des nachts en zeide tot hem: Ik heb uw gebed 

gehoord en deze plaats voor Mij tot een huis der offeranden verkoren.  

2 Kronieken 7:13 Wanneer Ik de hemel toesluit, zodat er geen regen is, wanneer Ik de 

sprinkhanen gebied het land kaal te vreten, indien Ik pest onder mijn volk zend, 14  en 

mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en 

zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel 

horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen. 

JEZUS , DE HOEKSTEEN 

Jesaja 28:16 daarom, zo zegt de Here HERE: Zie, Ik leg in Sion een steen ten 

grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen van een vaste grondslag; 

hij die gelooft, haast niet. 

Die steen, in Sion, de hoeksteen, is Jezus, welke velen verwerpen tot hun onheil. 

Enkel behoud door Hem! (Hand.4:12). Hij die gelooft in de woorden van Jezus, 
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“haast niet” betekent zal niet en nooit beschaamd staan!! (Kol.1:5) Haast niet 

betekent ook, je komt niet in paniek door angst! 

Spr.7:23 totdat een pijl zijn lever doorboorde; gelijk een vogel zich haast 

naar het klapnet, zonder te weten, dat het tegen zijn leven gericht is. 

Bijbelse spreuken geven levenswijsheid, en waarschuwt voor alle kwaad. God geeft 

de nodige raad. Let op voor de misleiding of dwaling van hoeren! Hier letterlijk, maar 

ook de Babelse kerk te Rome wordt gelijk gesteld door God als een hoer. 

(Openb.17:5)  

De Bijbel spreekt over mensen die stierven, welke niet moesten sterven! Wij vinden 

de magische praktijken terug in de profeet Ezechiël 13:18. Praktijken welke de 

antichrist gebruikt en zal gebruiken.  

Ezechiël 13:18 en zeg: Zo zegt de Here HERE: wee haar, die toverbanden binden 

om alle polsen en die sluiers winden om het hoofd van groot en klein, om zielen te 

vangen! Zoudt gij zielen vangen van mijn volk en uw eigen zielen in het leven 

behouden? 19 Gij ontheiligt Mij bij mijn volk voor handen vol gerst en voor brokken 

brood, om zielen te doden die niet sterven moesten, en om zielen in het leven te 

behouden, die niet moesten blijven leven, doordat gij mijn volk beliegt, dat naar 

leugen hoort. 20  Daarom, zo zegt de Here HERE, zie, Ik keer Mij tegen uw 

toverbanden, waarmee gij de zielen als vogels vangt, Ik zal ze van uw armen 

rukken, en de zielen vrijlaten, die gij als vogels vangt. 

Een verbond met het dodenrijk of onderwereld met veel demonische machten.  

Aangenomen kinderen van God dienen niet angstig te worden! Vertrouw op Gods 

woord! Psalm 91:3 Want Hij is het, die u redt van de strik des vogelvangers, 
van de verderfelijke pest. (Kent u de Coronapest?) 

Toverbanden zie link onderaan. 

Want indien God engelen, die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, maar hen, door hen in de 
afgrond te werpen, aan krochten der duisternis heeft overgegeven om hen tot het oordeel te 
bewaren; 2 Petr.2:4 

 
En de vier engelen, die tegen het uur en de dag en de maand en het jaar waren gereed 
gehouden, werden losgelaten om het derde deel van de mensen te doden. Op.9:15 
 
https://biblespace.org/2022/01/04/bijbel-en-magie-2/ 
 
Biblespace, 4 jan 2022 
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