Verzet tegen een wereldregering, wereldreligie,
oecumene of vaccinatiepaspoort?
Naar aanleiding van soortgelijke vragen van lezers
M.V. 1-8-2021. Update 16-11-2021

1. Of het onze plicht is ons te verzetten tegen de vorming van een wereldregering, oecumene, wereldreligie of een opgelegd Covid-19 paspoort? Hier mijn antwoord:
a. Neen, wij horen ons geenszins bezig te houden met politiek, maatschappelijk of sociaal activisme, laat staan ons te verzetten: http://www.verhoevenmarc.be/politiek.htm !
b. Wij horen de overheden gehoorzaam te zijn - zie dezelfde link, en Romeinen 13.
2. Controle met het Covid-paspoort : Vaccinatie is een goede zaak voor haast alle mensen. Bovendien horen wij de overheid te gehoorzamen. Als wij ons niet vaccineren dan zijn wij onverantwoordelijk bezig jegens onze naasten. Ik til daar zwaar aan. Mijn vrouw en ik zijn 2x gevaccineerd, en
dat was gewoon onze plicht. De anti-vaxxers zijn wel degelijk dwaas en niet onschuldig. Mijn
standpunt over vaccinatie hier : http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm#vaccins .
3. Het heden (vaccinatiepaspoort) is NIET de voorloper van het merkteken van het beest in de toekomstige (!) verdrukkingstijd. Bij het merkteken van het Beest gaat het om een verstandelijke en
openbaar ingenomen partij-opstelling en -dienstverlening (“rechterhand”) aan het Beest. Zie
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/merkteken-vh-beest.pdf . Het heden zegt niets concreets over de
dingen van Openbaring 6-19. Dat is trouwens voor hen die de verdrukking zullen meemaken, maar
de leden van de Gemeente/Kerk zullen die niet meemaken want ze zullen tevoren opgenomen worden : http://www.verhoevenmarc.be/opname.htm . Bestudeer verder de Openbaring:
http://www.verhoevenmarc.be/openbaring.htm . Hoogstwaarschijnlijk is er nog een niet geopenbaarde tijdsspanne op aarde, parallel met de gebeurtenissen die in Openbaring 4 en 5 moeten plaatsvinden : daarin kan de Antichrist opkomen en de tempel herbouwd worden (dingen die tijd vergen):
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/tijdsperiode-Op4-en-5.pdf , maar de Gemeente is dan al in de
hemel.
4. Je hoort je niet te verzetten tegen iets wat op aarde MOET gebeuren. En zeker niet met betrekking tot de dingen die nog moeten gebeuren over “hen die op de aarde wonen”1 in de verdrukkingstijd.
5. Het grote probleem is dat christenen niet aan ernstige bijbelstudie doen. Ze hebben gebrek aan
bijbelkennis. Daarnaast zijn er vele fantasten die allerlei dingen “zien” die er niet te zien zijn en die
anderen opjutten. Laat u niet in met complotkraaiers, conspiracisten, paniekzaaiers, achterdochtigen, paranoïden, fantasten, buitenbijbelse dwaalgeesten, propageerders van fake news :
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/complottheorie.pdf .
Moge de wil des Heren geschieden en niet tegengewerkt maar gehoorzaamd worden!
Tegenwerpingen van een lezer over het coronavaccin en de overheid:
1. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Ik moet goed zorgen voor mijn lichaam.
Lezer meent dat vaccineren een schenden betekent van de tempel van de Heilige Geest die ons lichaam is (1 Korinthiërs 3:16-17; 6:19-20). Antwoord: Juist daarom is het belangrijk dat we er voor
zorgen dat ons lichaam door het coronavirus niet erg ziek wordt, met mogelijk de dood als gevolg.
Ik zorg goed voor mijn lichaam door het nemen van het vaccin. De vaccins hebben verhinderd dat
er miljoenen meer doden zijn gevallen dan eerder het geval was toen er nog geen vaccin was. Velen
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Openbaring 3:10; 6:10; 8:13; 11:10; 13:8, 14; 14:6; 17:8. Dit wijst op de ongeestelijke “aardklitters”.
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hebben geen besef hoe verschrikkelijk coronapatiënten op de intensieve zorg lijden, en vaak sterven. Zij die genezen raken van covid kunnen nadien nog klachten hebben die soms heel ernstig zijn.
2. Ik ben de overheid niet ongehoorzaam door het vaccin te weigeren: het is een uitnodiging.
Je mag ja of nee zeggen.
Antwoord: De overheid, als “dienares van God” (Romeinen 13), heeft beslist om haar bevolking zo
snel en zo breed mogelijk te vaccineren, en dat is over de hele wereld zo het geval. Massaal werden
er vaccinatiecentra opgebouwd, met de nodige infrastructuur en bewegwijzeringen. Ook al is vaccinatie geheel of ten dele niet verplicht gesteld, is het toch de geest van de overheden om hun bevolking te beschermen. Daar moeten we respect voor hebben en niet tegenwerken. Bovendien zijn er
verplichte maatregelen, zoals het gebruik van een vaccinatiepaspoort, regels voor de horeca, kappers, scholen, medische beroepen, winkels, het dragen van mondmaskers, afstand houden, enz.
3. Het gaat te ver om iemand die iets van de overheid niet aanneemt uit te maken voor dwaas
en onverantwoordelijk.
Antwoord: Zij die de vrijheid nemen zich niet te laten vaccineren, en daardoor zichzelf en anderen
(onze naasten) potentieel kunnen besmetten, zijn in mijn ogen wel degelijk “onverantwoordelijk,
dwaas en niet onschuldig”, en ik zeg dat dan ook. Dat de anti-vaxxers dit niet graag horen, is hun
probleem. Als zij hun naasten mogelijk de dood injagen, middels hun besmettende factor, dan hebben zij bloedschuld op zich geladen; maar ik ben er vrij van. En onder die anti-vaxxers zijn daar
ook diegenen die de richtlijnen van de overheid niet ernstig nemen, zoals onder punt 2 werd aangehaald. Ze lachen er zelfs mee en smeren het breed uit op hun dwaze websites – dit is rebellie, anarchie!
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http://www.verhoevenmarc.be/politiek.htm
http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm#vaccins (rubriek over vaccinatie)
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/merkteken-vh-beest.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/opname.htm
http://www.verhoevenmarc.be/openbaring.htm
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/tijdsperiode-Op4-en-5.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/complottheorie.pdf (over complotkraaiers)
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