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Heb jij al een

TOEGANGSBEWIJS
voor de

HEMEL?

Heb jij al een c-toegangsbewijs? Anders kom je er niet meer in!
Dat is nu het ‘nieuwe normaal’, want zonder dat bewijs is er geen
toegang tot restaurants, theaters, musea, concerten, evenementen
enz. Het lijkt erop dat dit straks ook geldt voor scholen, ziekenhuizen, bejaardencentra en… voor alle winkels!!
Dan kan je straks dus nergens meer kopen of verkopen zonder je
c-toegangsbewijs. Bizar genoeg is deze ontwikkeling al bijna 2000
jaar geleden voorzegd in de Bijbel
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, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de
naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. - Openbaring 13:16-17
Wat we nu zien gebeuren lijkt verdacht veel op deze 2000 jaar oude profetie. Het is
een schrikwekkende gedachte dat je uitgesloten wordt van de samenleving: een
paria, een outcast die nergens meer binnenkomt. Uitgesloten van medische zorg,
werk en inkomen, waardoor je straks dreigt om te komen van de honger. Kun je dit
lot wel ontlopen als je geen c-toegangsbewijs hebt?

KIES

Velen hunkeren terug te keren naar het ‘oude normaal’ en buigen daarom voor de
druk om de prik te nemen. En dit is nog niet eens waar deze tekst uit Openbaring
over spreekt. Want nu is die prik in de arm, maar straks komt dit teken op je
rechterhand of voorhoofd. Wat we nu zien is slechts een opmaat naar dit digitale
teken op je hand of hoofd. Deze techniek is inmiddels beschikbaar! Wanneer dat
teken zal worden ingevoerd, zal de druk om het te nemen nog veel groter zijn. En
wat ga jij dan doen? Buigen voor dit duivelse systeem of weigeren en uitgesloten
worden?
Je hoeft me niet te geloven, maar de tijd zal leren dat Gods Woord altijd uitkomt.
Laat je niet misleiden door de valse hoop die jou geboden wordt als je dit teken
wel neemt, want dan kom je alsnog bedrogen uit. Want diezelfde oude profetie
zegt ons dat zij, die dat merkteken wel nemen, een verschrikkelijk lot te wachten staat. Je bent dus gewaarschuwd, want allen die het nemen, zullen volgens
Openbaring 14:9-11, 16:2-3: “drinken uit de beker van Gods toorn, een kwaadaardig
gezwel krijgen, voor eeuwig verloren gaan in de hel, waar men voor altijd pijn
lijdt in het vuur en nooit meer rust zal hebben.” Dat wil toch niemand?!
De vraag is: Kunnen we deze patstelling ontlopen en ontsnappen aan dit
dilemma? Het antwoord: Ja! Ja, nu nog wel, maar straks als het zover is, niet
meer! De volgende vraag is: Hoe kan je dit dan ontlopen? Het antwoord is:
Door te zorgen dat je een visum hebt in je hemelse paspoort.

Waarom
Jezus vo
aan het

m stierf
oor jou
t kruis?

Je hebt het ‘c-toegangsbewijs’ nodig op aarde, anders kom je er niet in. Maar je
hebt Jezus nodig voor toegang tot de hemel. De duivel zal je dwingen zijn teken
te nemen, maar God doet dat niet. Hij nodigt je liefdevol uit om je toegangsbewijs
uit Zijn hand te ontvangen. Je hemelse toegangsbewijs moet namelijk getekend
zijn met Zijn bloed. Daarom stierf Jezus uit liefde voor ons aan het kruis. Hij zegt:
Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij
zal ingaan en uitgaan en weide vinden want Ik ben de weg en de waarheid en het
leven en niemand komt tot de Vader dan door Mij. - Johannes 10:9, 14:6.

ZONDER C-TOEGANGSBEWIJS KOM JE ER NIET IN,
MAAR ZONDER JEZUS KOM JE DE HEMEL NIET IN.
Wat een lastig dilemma. Eigenlijk wil je helemaal niet kiezen. Kan ik deze keuze
nog ontlopen? Het antwoord is: Ja! Althans, nu nog wel! Maar dat vereist wel
een keuze! Een keuze om nu voor Jezus te kiezen want dan zal God jou straks
bewaren voor alle ellende die over de wereld zal komen. Hoe Hij dat doet? Door
alle christenen op te nemen in de hemel. Dit is een groot mysterie en de Bijbel
noemt dit de “Opname”. Dit kan nu elke dag gebeuren, want die dag nadert
steeds sneller. Maak daarom nu je keuze. Kies het Leven! Kies voor Jezus, want
dan hoef je straks het merkteken niet te weigeren.

nu!

WIE VERDWIJNEN ER DAN VAN DE AARDE?

Alle christenen, die daadwerkelijk geloven dat Jezus de Zoon van God is, die voor
hen stierf aan het kruis om hen te verlossen van de zonde en hen te redden. Door
de opname spaart God Zijn ware volgelingen tegen het komende oordeel dat over
deze wereld zal komen. De Bijbel noemt die tijd ‘de grote verdrukking’. In de Bijbel
lees je meer over deze tijd. Omdat de ‘opname’ nu elke dag kan gebeuren, kun je
beter nu een keuze maken. Stel het niet uit!

Als je wilt begrijpen wat die keuze inhoudt, scan dan de QR-code om
de video te bekijken en ontdek wat Jezus voor jou heeft gedaan. Kijk
ook op: www.ontzagwekkendnieuws.nl. Hier vind je nog veel meer
video’s, series en boeken over de vele voorzeggingen die in onze tijd
letterlijk uitkomen. Kortom: “The B.I.B.L.E” (Best Information Before
Leaving Earth).
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ERKEN DAT JE EEN ZONDAAR BENT
Romeinen 3:10 “Zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één.”
Romeinen 3:23 “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God”

GELOOF IN JE HART DAT JEZUS CHRISTUS STIERF VOOR JOUW
ZONDEN, WAS BEGRAVEN EN DAT GOD HEM HEEFT LATEN OPSTAAN
Johannes 3:16 “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven
heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.”

ROEP DE NAAM VAN JEZUS AAN
Romeinen 10:13 “Want ieder die de Naam van de Heere aanroept, zal zalig worden.”

